Република Полша
Списък на глобите за някои по-чести нарушения на правилата на пътното движение

Превишаване на максимално допустимата скорост с до

1О

км/ч

Превишаване на максимално допустимата скорост с

до

20

Превишаване на

до ЗО км/ч

Превишаване на
Превишаване на

11
максимално допустимата скорост с 21
максимално допустимата скорост с 31
максимално допустимата скорост с 41

Превишаване на максимално допустимата скорост с

км/ч

до

40 км/ч
до 50 км/ч
над 51 км/ч

до

50 злоти
50-1 оо злоти
100-200 злоти
200-300 злоти
300-400 злоти
400-500 злоти

Неспазване на отделни пътни знаци

1оо- 500

Неспазване на правилата за движение в участък, в който е спрял училищен автобус

200
500
200
200

Преминаване покрай МПС, което е спряло за да даде предимство на пешеходец
Изпреварване на пешеходна пътека или непосредствено преди нея
Изпреварване на велосипедна алея или преход или непосредствено преди тях

злоти

злоти
злоти
злоти
злоти

Преминаване покрай МПС, което е спряло пред железопътен прелез, с: навлизане
в насрещното платно

Изпреварване на ж.п. или трамвайни прелези или непосредствено преди тях

Недаване на предимство на пешеходец, който се намира на пешеходна пътека
Недаване на предимство на пешеходец, на кръстовище или след завой
Недаване на предимство на колоездач, който се намира на преход на велосипедна алея

250 злоти
300 злоти
350 злоти
350 злоти
350 злоти

Недаване на предимство на надлежно обозначено лице в неравностойно положение
(инвалиди, незрящи и др.), което преминава или възнамерява да премине през
пътното платно

350 злоти

Управление на МПС с използване на мобилен телефон без устройство хендс-фрий

200 злоти
50 злоти

Нарушаване на забраната за тютюнопушене и хранене по време на движение

Непоставяне на предпазен колан
Превоз на пътник без предпазни колани

100 злоти
100 злоти

Превоз на дете в МПС:
без стол или друго помощно средство

150 злоти

в стол, но обратно на посоката на движение на седалката до тази на водача
ако има инсталиран въздушна възглавница

Управление на двуколесно МПС без предпазна каска

Управление на двуколесно МПС с пътник без предпазна каска
Превоз на пътник в нетрезво състояние с двуколесно МПС
Управление на МПС без фарове от смрачаване до изгрев
Управление на МПС без фарове от изгрев до смрачаване

Управление на МПС без фарове в тунел
Неправилно използване на дълги светлини

150 злоти
100 злоти
100 злоти
150 злоти
200 злоти
100 злоти
200 злоти
200 злоти

Неизпълняване на задължение при ПТП без загинали или ранени за изтегляне
на МПС на сигурно място

150 злоти

Отнемане на предимство на влак или на трамвай

250 злоти
300 злоти

Отнемане на предимство на друг участник при включване в пътното движение
Отнемане на предимство на автобус или тролейбус в населено място, който е подал
сигнал за смяна на лентата на движение

Недаване на предимство на МПС, което извършва маневра за смяна на лентата

200

злоти

надвижение

Движение със скорост, създаваща затруднения за другите участници в движението
Неспазване на минимална дистанция от

7

250 злоти
50-200 злоти

метра от водачи на МПС с ремаркета

и полуремаркета

Изпреварване в населено място на МПС със специален режим на движение
Заемане на повече от една лента
Навлизане на пътния банкет
Преминаване на проход между платна

200
300

злоти
злоти

150 злоти
100 злоти
100 злоти

Нарушаване на изискването за сигурност при изпреварване

без достатъчна видимост и място за изпреварване

•

ако водачът на следващото МПС е започнал маневра по изпреварване

Нарушаване на забраната за изпреварване на МПС преди изкачване
Нарушаване на същото при обозначен с предупредителен знак завой
Нарушаване на забрана за изпреварване на кръстовища
Изпреварване от неправилната страна
Увеличаване на скоростта на движение от водача на изпреварваното МПС

Изпреварване без безопасна дистанция
Обратен завой на магистрала или на първокласен път
Обратен завой, при което се създава заплаха или затруднение за пътното движение
Обратен завой в тунел, виадукт или мост или при еднопосочен път

250 злоти
250 злоти
300 злоти
300 злоти
300 злоти
200 злоти
350 злоти
300 злоти
300 злоти
200-400 злоти
200 злоти

Затрудняване или спиране на движението при маневра чрез неподаване на сигнализация
или с грешна сигнализация

Неправилно позициониране на МПС преди завой
Затрудняване на трафика при движение на заден ход

Нарушаване на забрана за движение на заден ход в тунел, мост или виадукт
При дейности на пътното платно

-

200 злоти
150 злоти
50-200 злоти
200 злоти

неупотреба на светлоотразителни елементи,

които да са видими за другите участници в движението

150 злоти

Спиране по начин, който заплашва сигурността или създава трудности на пътното
движение

Спиране или престой на магистрала или на първокласен път, извън разрешените места

100-300 злоти
300 злоти

Неотетраняване от магистрала или първокласен път на МПС, което е спряно от
движение по технически причини и неозначаване на такова МПС

300 злоти

Спиране на МПС при условия с ограничена видимост за останалите участници
в движението и причиняване на затруднения в движението

100-300 злоти

Неспазване на дистанция в тунел по време на спиране на движението вследствие
злоти

условията или правилата на пътното движение

100

Управление на МПС без разрешение за съответния вид

300 злоти
100 злоти за

Превоз на пътници в МПС, които не са предназначени за тази цел

всеки един, но
не повече от

500 злоти
Превоз на пътници, когато общият брой надвишава максимално разр{~Шения

100 злоти

за

всеки един, но
не повече от

500 злоти

