
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1333)

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2007 r. Nr

125, poz. 874, z późn. zm.)

Art. 1.
1. Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania:

1) krajowego transportu drogowego;
2) międzynarodowego transportu drogowego;
3) niezarobkowego krajowego przewozu drogowego;
4) niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego.

2. Ustawa określa również:
1) zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego;
[2) odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego:

a) przedsiębiorców i innych podmiotów wykonujących przewóz drogowy lub inne
czynności związane z tym przewozem,

b) kierowców.]
<2) odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu

drogowego:
a) podmiotów wykonujących przewóz drogowy lub inne czynności związane z

tym przewozem,
b) kierowców,
c) osób zarządzających transportem,
d) innych osób wykonujących czynności związane z przewozem drogowym.>

Art. 4.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) krajowy transport drogowy - podejmowanie i wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi
zarejestrowanymi w kraju, za które uważa się również zespoły pojazdów składające
się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub
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zakończenia podróży i przejazdu oraz droga znajdują się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) międzynarodowy transport drogowy - podejmowanie i wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za
które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego
i przyczepy lub naczepy, przy czym jazda pojazdu między miejscem początkowym i
docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

3) transport drogowy - krajowy transport drogowy lub międzynarodowy transport
drogowy; określenie to obejmuje również:

a) każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w
stosunku do działalności gospodarczej, niespełniający warunków, o których
mowa w pkt 4,

b) działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
4) niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd

pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez
ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego
przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę
pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający
łącznie następujące warunki:

a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez
przedsiębiorcę lub jego pracowników,

b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami
samochodowymi,

c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są
własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte,
wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione
albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do
przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich
rodzin,

d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie
usług turystycznych;

5) niezarobkowy krajowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne
wykonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne
wykonywany z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

6a) przewóz drogowy - transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy, a także
inny przewóz drogowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji
niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz
zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również
uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z
11.04.2006, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 561/2006";

7) międzynarodowy przewóz regularny - publiczny przewóz osób i ich bagażu w
określonych odstępach czasu i określonymi trasami, realizowany w całości lub w
części poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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7a) (uchylony);
8) linia komunikacyjna - połączenie komunikacyjne na określonej drodze między

przystankami wskazanymi w rozkładzie jazdy, po której odbywają się regularne
przewozy osób;

8a) przystanek - miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej
linii komunikacyjnej, oznaczone w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z
późn. zm.), z informacją o rozkładzie jazdy, z uwzględnieniem godzin odjazdów
środków transportowych przewoźnika drogowego uprawnionego do korzystania z
tego miejsca;

9) przewóz regularny specjalny - niepubliczny przewóz regularny określonej grupy
osób, z wyłączeniem innych osób;

10) przewóz wahadłowy - wielokrotny przewóz zorganizowanych grup osób tam i z
powrotem, między tym samym miejscem początkowym a tym samym miejscem
docelowym, przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) każda grupa osób przewiezionych do miejsca docelowego wraca do miejsca
początkowego,

b) miejsce początkowe i miejsce docelowe oznaczają odpowiednio miejsce
rozpoczęcia usługi przewozowej oraz miejsce zakończenia usługi przewozowej,
z uwzględnieniem w każdym przypadku okolicznych miejscowości leżących w
promieniu 50 km;

11) przewóz okazjonalny - przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego,
przewozu regularnego specjalnego albo przewozu wahadłowego;

12) przewóz kabotażowy - przewóz wykonywany pojazdem samochodowym
zarejestrowanym za granicą lub przez przedsiębiorcę zagranicznego między
miejscami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13) transport kombinowany - przewóz rzeczy, podczas którego samochód ciężarowy,
przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą lub bez jednostki ciągnącej, nadwozie
wymienne lub kontener 20-stopowy lub większy korzysta z drogi w początkowym
lub końcowym odcinku przewozu, a na innym odcinku z usługi kolei, żeglugi
śródlądowej lub transportu morskiego, przy czym odcinek morski przekracza 100 km
w linii prostej; odcinek przewozu początkowego lub końcowego oznacza przewóz:

a) pomiędzy punktem, gdzie rzeczy są załadowane, i najbliższą odpowiednią
kolejową stacją załadunkową dla odcinka początkowego oraz pomiędzy
najbliższą odpowiednią kolejową stacją wyładunkową a punktem, gdzie rzeczy
są wyładowane, dla końcowego odcinka lub

b) wewnątrz promienia nieprzekraczającego 150 km w linii prostej ze
śródlądowego lub morskiego portu załadunku lub wyładunku;

14) międzynarodowy transport kombinowany - transport kombinowany, podczas którego
następuje przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

15) przewoźnik drogowy - przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

16) zagraniczny przewoźnik drogowy - zagraniczny przedsiębiorca uprawniony do
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego na
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podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym znajduje się jego
siedziba;

17) licencja - decyzja administracyjna wydana przez Głównego Inspektora Transportu
Drogowego lub określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca
do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu
drogowego;

18) zezwolenie - decyzja administracyjna wydana przez ministra właściwego do spraw
transportu, Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub określony w ustawie
organ samorządu terytorialnego, uprawniająca przewoźnika drogowego do
wykonywania określonego rodzaju transportu drogowego;

19) zezwolenie zagraniczne - dokument otrzymany na podstawie umowy
międzynarodowej od właściwego organu innego państwa lub organizacji
międzynarodowej przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej przekazywany
przewoźnikowi drogowemu i upoważniający go do wykonywania
międzynarodowego transportu drogowego, jednokrotnie lub wielokrotnie, do lub z
terytorium państwa określonego w zezwoleniu lub tranzytem przez jego terytorium;

19a) formularz jazdy - dokument wydawany na podstawie art. 11 ust. 1 rozporządzenia
Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad
międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (Dz. Urz. UE L 74 z
20.03.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1,
str. 306, z późn. zm.) oraz na podstawie umowy w sprawie międzynarodowych
okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa
INTERBUS), sporządzonej w Brukseli dnia 11 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr
114, poz. 1076);

20) certyfikat kompetencji zawodowych - dokument potwierdzający posiadanie
kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

21) (uchylony)[.]<;>
<22) obowiązki lub warunki przewozu drogowego – obowiązki lub warunki

wynikające z przepisów ustawy oraz:
a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w

sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym
(Dz. U. L 370 z 31.12.1985, str. 21),

b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie
wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i
autobusem (Dz. U. L 74 z 20.3.1992, str. 1–9),

c) rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie
dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z
terytorium Państwa Członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej
Państw Członkowskich (Dz. U. L 95 z 9.4.1992, str. 1–7),

d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 3118/93 z dnia 25 października 1993 r.
ustanawiające warunki wykonywania w Państwie Członkowskim usług
krajowego transportu drogowego rzeczy przez przewoźników niemających
siedziby w tym państwie członkowskim (Dz. U. L 279 z 12.11.1993, str. 1–
16),
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e) rozporządzenia Rady (WE) nr 12/98 z dnia 11 grudnia 1997 r.
ustanawiającego warunki dostępu przewoźników niemających stałej
siedziby w Państwie Członkowskim do transportu drogowego osób w
Państwie Członkowskim (Dz. U. L 4 z 8.1.1998, str. 10–14),

f) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2121/98 z dnia 2 października 1998 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG)
nr 684/92 i (WE) nr 12/98 w zakresie dokumentów dla przewozu osób
autokarem i autobusem (Dz. U. L 268 z 3.10.1998, str. 10–26),

g) rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie
ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz
zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenia
(WE) nr 1255/97 (Dz. U. L 3 z 5.1.2005, str. 1–44),

h) rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych
odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia
Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. U. L 102 z 11.4.2006, str. 1–
14),

i) rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. L 190
z 12.7.2006, str. 1–98),

j) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z
dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące
warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego
dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. L 300 z 14.11.2009, str. 51–71),

k) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z
dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do
rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. U. L 300 z
14.11.2009, str. 72–87),

l) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z
dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do
międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. U. L 48 z 23.2.2011,
str. 19),

m)ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr
50, poz. 601, z późn. zm.)),

n) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),

o) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005
r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.),

p) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr
106, poz. 1002, z późn. zm.),

r) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92,
poz. 879, z późn. zm.),
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s) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U.
Nr 180, poz. 1494, z 2007 r. Nr 99, poz. 661 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622),

t) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.
U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.),

u) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu
odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859, z 2010 r. Nr 28, poz. 145 oraz z 2011 r.
Nr 106, poz. 622),

w) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.
U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13),

x) ustawy z dnia ... 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr
…, poz. …),

y) wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w zakresie
przewozu drogowego.>

Art. 14.
1. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił

licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 14
dni od dnia ich powstania.

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca
jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

3. (uchylony).
4. (uchylony).
<5. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, polegają na zwiększeniu liczby pojazdów,

przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z
licencji.>

Art. 16.
1. Licencja wygasa w razie:

1) upływu okresu, na który została udzielona;
2) zrzeczenia się jej, z zastrzeżeniem ust. 3;
3) śmierci posiadacza licencji, z zastrzeżeniem ust. 4;
4) likwidacji albo postanowienia o upadłości przedsiębiorcy, któremu została udzielona,

chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 13 ust. 2.
2. Przepis art. 15 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
3. Przedsiębiorca nie może zrzec się licencji w przypadku wszczęcia postępowania o

cofnięcie licencji.
4. W razie śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję organ, który jej udzielił, na wniosek

osoby, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wyraża zgodę, w drodze
decyzji administracyjnej, na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez
okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza tej licencji.
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<Art. 16a.
1. W razie cofnięcia licencji lub jej wygaśnięcia przedsiębiorca ma obowiązek

przechowywać i udostępniać osobom uprawnionym do kontroli, dokumenty i inne
nośniki informacji wymagane przepisami, o których mowa w art. 4 pkt 22, przez
okres jednego roku począwszy od dnia, w którym przestał wykonywać transport
drogowy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do:
1) przedsiębiorcy, na którego przeniesione zostały  uprawnienia z licencji w trybie,

o którym mowa w art. 13 ust. 2;
2) przedsiębiorcy albo osoby fizycznej, które posiadały licencję i zaprzestały

wykonywania działalności gospodarczej lub wykonywania przewozów
drogowych.>

Art. 33.
1. Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu

zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia
przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej
działalności gospodarczej.

2. Obowiązek uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przewozów
drogowych wykonywanych:

1) w ramach powszechnych usług pocztowych;
2) przez podmioty, niebędące przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, z

tym że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych
oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa
śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.);

3) przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu
drogowego.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy,
jego siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców albo w
ewidencji działalności gospodarczej, rodzaj i zakres wykonywania przewozów
drogowych na potrzeby własne oraz rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych.

4. Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania
przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do
wykonywania przewozów z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
Zaświadczenie to uprawnia również do wykonywania niezarobkowego przewozu
drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z rodzajem przewozów w
nim określonych.

6. Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać
informacje i dokumenty określone w art. 8 ust. 2 pkt 1-4 i ust. 3 pkt 7 i 8.

7. Przepis art. 14 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
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8. Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z
zaświadczenia wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta na czas
nieokreślony. Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz
wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego na
okres do 5 lat.

9. W przypadku wykonywania międzynarodowego niezarobkowego przewozu drogowego
niezgodnie z wydanym zaświadczeniem Główny Inspektor Transportu Drogowego
odmawia wydania nowego zaświadczenia przez okres 3 lat od dnia upływu ważności
posiadanego zaświadczenia.

9a. W przypadku wykonywania krajowego niezarobkowego przewozu drogowego niezgodnie
z wydanym zaświadczeniem właściwy starosta, w drodze decyzji, stwierdza nieważność
zaświadczenia. Wydanie nowego zaświadczenia jest możliwe po upływie 3 lat od dnia
stwierdzenia nieważności poprzedniego zaświadczenia.

10. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór
zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz wypisu z tego zaświadczenia, mając na
uwadze przepisy Unii Europejskiej, o których mowa w art. 20 ust. 2.

11. (uchylony).

<Art. 33a.
W razie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej lub wykonywania
przewozu drogowego, podmiot, o którym mowa w art. 33 ust. 1 lub ust. 2 pkt 1 i 2, ma
obowiązek przechowywać i udostępniać osobom uprawnionym do kontroli, dokumenty i
inne nośniki informacji wymagane przepisami, o których mowa w art. 4 pkt 22, przez
okres jednego roku począwszy od dnia, w którym przestał wykonywać przewóz
drogowy.>

[Art. 39e.
1. Kierownik ośrodka szkolenia wydaje osobie, która ukończyła wymagane zajęcia w

ramach szkolenia okresowego, świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające
ukończenie szkolenia okresowego.

2. Kierownik ośrodka szkolenia, w terminie 21 dni od dnia wydania świadectwa kwalifikacji
zawodowej, o którym mowa w ust. 1, przekazuje do centralnej ewidencji kierowców
następujące dane osób, którym wydał świadectwo:

1) imię i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) numer ewidencyjny PESEL albo rodzaj, serię, numer oraz państwo wydania

dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby nieposiadającej
numeru PESEL;

4) zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego
odbycie szkolenia okresowego.]

<Art. 39e.
1. Kierownik ośrodka szkolenia wydaje osobie, która ukończyła wymagane zajęcia w

ramach szkolenia okresowego, świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające
ukończenie szkolenia okresowego.
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2. Kierownik ośrodka szkolenia jest obowiązany:
1) przedstawić wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia

ośrodka szkolenia, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia
kursu, informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone
zajęcia, wraz z listą uczestników kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia
okresowego;

2) prowadzić dokumentację odpowiednio kursu kwalifikacyjnego oraz szkolenia
okresowego;

3) przekazywać wojewodzie, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia
zakończenia szkolenia okresowego i wydania świadectwa kwalifikacji
zawodowej potwierdzającego jego ukończenie, następujące dane osób, które
ukończyły kurs:

a) imię i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji

Ludności (PESEL), zwany dalej „numerem PESEL”, a w przypadku osoby
nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu po-
twierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,

d) adres zamieszkania,
e) zakres ukończonego szkolenia,
f) datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,
g) numer wydanego świadectwa kwalifikacji zawodowej lub numer

zaświadczenia potwierdzającego ukończenie jednego z modułów szkolenia,
o którym mowa w art. 39d ust. 3 pkt 2.

3. Kierownik ośrodka szkolenia, w terminie 21 dni od dnia wydania świadectwa
kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w ust. 1, przekazuje do centralnej
ewidencji kierowców następujące dane osób, którym wydał świadectwo:

1) imię i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) numer ewidencyjny PESEL albo rodzaj, serię, numer oraz państwo wydania

dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku osoby nieposiadającej
numeru PESEL;

4) zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej
potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego.

4. Wojewoda, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może umożliwić przekazywanie
informacji oraz danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i ust. 3, oraz w formie
elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.>

Art. 39g.
1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia stanowi działalność

regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.) i wymaga uzyskania
wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.
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2. Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka
szkolenia spełnia przedsiębiorca, który:

1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia
kierowców, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami, lub spełnia wymagania określone dla tej działalności;

2) zapewnia prowadzenie szkolenia zgodnie z programem przez:
a) wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do

zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia - w zakresie zajęć
teoretycznych,

b) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia
instruktora nauki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - w zakresie zajęć praktycznych,

c) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia
instruktora techniki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - podczas zajęć z jazdy w
warunkach specjalnych prowadzonych w oparciu o infrastrukturę, o której mowa
w ust. 2 pkt 3, i urządzenie, o którym mowa w ust. 11 pkt 2;

3) posiada:
a) warunki lokalowe,
b) wyposażenie dydaktyczne,
c) miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych,
d) miejsca przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych,
e) pojazdy samochodowe odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia,
f) szczegółowy program szkolenia wraz z planem jego wykonania oraz metodami

nauczania;
4) nie był, jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie

skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

3. Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia jest
wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia dokonywany jest na
wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;
2) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w

Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile są wymagane;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
4) wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorca dołącza:
1) program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania;
2) kopię dokumentów potwierdzających kwalifikację i wiedzę instruktorów techniki

jazdy oraz wykładowców;
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3) kopie dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych,
wyposażeniu dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć
praktycznych i posiadanych pojazdach albo kopię umowy, o której mowa w ust. 11
pkt 1, lub dokumentów zawierających informację o urządzeniu, o którym mowa w
ust. 11 pkt 2, wraz z kopią certyfikatu[.]<;>

<4) dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych
przez pojazdy, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. e, wydany przez rzeczoznawcę
samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym.>

6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorca składa oświadczenie o
następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia ośrodka szkolenia, określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym.".

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, powinno również zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
8. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia umieszcza się dane

przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 4, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on
inny niż adres siedziby, oraz jego numer w tym rejestrze.

9. Dokonując wpisu, wojewoda pobiera:
1) opłatę za wpis - stanowiącą dochód budżetu państwa;
2) opłatę ewidencyjną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -

Prawo o ruchu drogowym - na pokrycie kosztów działania centralnej ewidencji
kierowców.

10. Wojewoda przekazuje:
1) do centralnej ewidencji kierowców informację o dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do

rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia - w terminie 14 dni od
dnia dokonania wpisu;

2) opłatę ewidencyjną do Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o
którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym - na zasadach i w terminach określonych w przepisach tej ustawy.

11. Przedsiębiorca może nie spełniać wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. d, jeśli:
1) zawarł umowę na przeprowadzanie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy, o

którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym, lub

2) posiada urządzenie techniczne do symulowania jazdy w warunkach specjalnych,
spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 12,
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posiadające odpowiedni certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim
systemie akredytacji.

12. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania
techniczno-organizacyjne oraz zakres funkcjonalności realizowanej przez urządzenie, o
którym mowa w ust. 11 pkt 2, uwzględniając potrzebę zapewnienia wykorzystania
podczas szkolenia urządzeń spełniających jednolite wymagania.

Art. 39h.
1. Nadzór nad ośrodkami szkolenia sprawuje wojewoda.
2. W ramach sprawowanego nadzoru wojewoda:

1) przeprowadza kontrolę w zakresie:
a) spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2,
b) zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia,
c) dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia;

2) w przypadku ustalenia naruszeń warunków wykonywania działalności wyznacza
termin ich usunięcia;

3) wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia oraz
wykreśla z urzędu przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia, jeżeli przedsiębiorca:

a) złożył oświadczenie oraz inne dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, o
którym mowa w art. 39g ust. 5, niezgodne ze stanem faktycznym,

b) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w
zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia w wyznaczonym przez wojewodę
terminie,

c) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia ośrodka szkolenia.

[3. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia ośrodka szkolenia jest:

1) przeprowadzanie szkolenia niezgodnie z programem szkolenia;
2) wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej niezgodnego ze stanem faktycznym;
3) odmowa poddania się kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1.]

<3. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w
zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia jest:

1) wielokrotne prowadzenie szkolenia:
a) w sposób niezgodny z wymaganymi szczegółowymi warunkami

przeprowadzania zajęć, o których mowa w art. 39i ust. 1 pkt 2,
b) w sposób niezgodny z programem szkolenia,
c) pojazdami niespełniającymi szczegółowych wymagań, o których mowa w

art. 39i ust. 1 pkt 1;
2) nieprzedstawienie informacji, o której mowa w art. 39e ust. 2 pkt 1;
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3) wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej niezgodnego ze stanem
faktycznym;

4) odmowa poddania się kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1.>
4. Informację o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących

ośrodek szkolenia wojewoda przekazuje do centralnej ewidencji kierowców w terminie
14 dni od dnia wydania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka
szkolenia.

Art. 39m.
Wymagania, o których mowa w art. 39a-39l, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub
innej osoby osobiście wykonującej przewóz drogowy.

<Art. 39n.
1. Ustanawia się odznakę „Wzorowy kierowca”.
2. Odznaka, o której mowa w ust. 1, może być nadawana zawodowym kierowcom

wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w pracy i wieloletnią bezwypadkową
jazdą.

3. Odznakę „Wzorowy kierowca” nadaje minister właściwy do spraw transportu.
4. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia,

szczegółowe warunki nadawania odznaki „Wzorowy kierowca”, tryb
przedstawiania wniosków, wzór odznaki, tryb jej wręczania i sposób noszenia,
uwzględniając wymogi, jakie powinny spełniać wnioski o nadanie odznaki oraz
kryteria stosowane przy jej nadawaniu.>

Art. 50.
Do zadań Inspekcji należy:

1) kontrola:
[a) dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub

przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich
określonych,]

<a) przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o
których mowa w art. 4 pkt 22,>

[b) dokumentów przewozowych określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. -
Prawo przewozowe, a także innych dokumentów przewozowych związanych z
wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne, o
których mowa w art. 1,]

c) przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

[d) przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i
obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy,]

e) przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt,
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f) przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych,

g) wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod
względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i
prawidłowością ich oznakowania w zakresie określonym w ustawie z dnia 28
października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.),

h) rodzaju używanego paliwa,
i) dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego;

2) prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydawanie decyzji
administracyjnych na zasadach określonych w ustawie, a także podejmowanie
innych czynności w niej przewidzianych, w sprawach:

a) licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego,
b) zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym i zezwoleń na przewóz

kabotażowy,
c) formularzy jazdy,
d) zaświadczeń na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy,
e) świadectw kierowcy,
f) certyfikatów, o których mowa w art. 30 ust. 10;

3) podejmowanie czynności dotyczących zezwoleń zagranicznych i zezwoleń ministra
właściwego do spraw transportu.

9) prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Art. 55.
1. Inspektor wykonując zadania, o których mowa w art. 50, ma prawo do:

1) wstępu do pojazdu;
2) kontroli dokumentów;

2a) kontroli karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa;
[3) kontroli zainstalowanych w pojeździe urządzeń pomiarowo-kontrolnych lub

tachografu cyfrowego;]
<3) kontroli zainstalowanych lub znajdujących się w pojeździe urządzeń

pomiarowo-kontrolnych lub tachografu cyfrowego;>
3a) kontroli używanego w pojeździe urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3 ustawy

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
4) kontrolowania masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu przy użyciu przyrządu

pomiarowego;
[5) żądania od przedsiębiorcy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich
danych mających związek z przedmiotem kontroli;
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6) wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on
działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być
wykonywana ta działalność.]

<5) żądania od podmiotu wykonującego przewóz drogowy i jego pracowników
pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników
informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z
przedmiotem kontroli;

6) wstępu na teren podmiotu wykonującego przewóz drogowy, w tym do
pomieszczeń lub lokali, gdzie prowadzi on działalność lub przechowuje
dokumenty i inne nośniki informacji wymagane przepisami, o których mowa w
art. 4 pkt 22, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być
wykonywana ta działalność.>

1a. Inspektor przeprowadza czynności kontrolne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5 i 6, w
obecności przedsiębiorcy albo osoby przez niego upoważnionej.

1b. Kontroli dokumentów, o których mowa w art. 87, inspektor dokonuje w obecności
kierującego przemieszczającym się środkiem transportu.

<1c. Przepisy ust. 1 pkt 5 i 6 i ust. 1a stosuje się odpowiednio do:
1) podmiotów wykonujących czynności związane z przewozem drogowym,

a w szczególności do:
a) spedytora,
b) nadawcy,
c) odbiorcy,
d) załadowcy,
e) organizatora wycieczki,
f) organizatora transportu,
g) operatora publicznego transportu zbiorowego;

2) podmiotów, o których mowa w art. 16a i art. 33a, w okresie roku od dnia
zaprzestania przez te podmioty wykonywania przewozów drogowych.>

2. Inspektor ma również prawo do:
1) stosowania środków przymusu bezpośredniego;
2) używania broni palnej.

Art. 72.
Kontrolowany jest obowiązany umożliwić inspektorowi dokonanie czynności kontrolnych, a
w szczególności:

1) udzielić ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazać dokumenty lub inne nośniki
informacji oraz udostępnić dane mające związek z przedmiotem kontroli;

2) udostępnić pojazd, a w uzasadnionych przypadkach wynikających z
przeprowadzonej kontroli pojazdu na drodze, obiekt, siedzibę przedsiębiorcy oraz
wszystkie pomieszczenia, w których przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą bądź też przechowuje mienie przedsiębiorstwa;

3) umożliwić sporządzenie kopii dokumentów wskazanych przez kontrolującego;
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4) umożliwić sporządzenie dokumentacji filmowej lub fotograficznej, jeżeli może ona
stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej
przedmiotem kontroli;

[5) umożliwić przekazanie, za potwierdzeniem odbioru, kopii dokumentów, w tym
gromadzonych przez przedsiębiorcę wydruków z tachografu cyfrowego i karty
kierowcy, oraz oryginału zapisu urządzenia samoczynnie rejestrującego prędkość
jazdy, czas jazdy i postoju lub karty kierowcy, których kontrola będzie dokonywana
poza siedzibą przedsiębiorcy.]

<5) umożliwić przekazanie, za potwierdzeniem odbioru, oryginału zapisu
urządzenia samoczynnie rejestrującego prędkość jazdy, czas jazdy i postoju lub
karty kierowcy, oraz gromadzonych przez kontrolowany podmiot wydruków z
tachografu cyfrowego i karty kierowcy, których kontrola będzie dokonywana w
siedzibie organu kontroli.>

Art. 73.
1. W toku kontroli inspektor może:

1) legitymować kierowców i inne osoby w celu ustalenia tożsamości, jeżeli jest to
niezbędne dla potrzeb kontroli;

2) badać dokumenty i inne nośniki informacji objęte zakresem kontroli;
3) dokonywać oględzin i zabezpieczać zebrane dowody;

3a) zatrzymać kartę kierowcy w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 4 lit. c
rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie
urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z
31.12.1985, str. 8 oraz Dz. Urz. WE L 274 z 9.10.1998, str. 1), lub kartę
przedsiębiorstwa;

4) przesłuchiwać świadków i zasięgać opinii biegłych;
5) przesłuchiwać kontrolowanego w charakterze strony, jeżeli po wyczerpaniu środków

dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla
ustaleń kontroli.

<1a. W przypadku, gdy w trakcie kontroli drogowej zostaną stwierdzone naruszenia
obowiązków lub warunków przewozu drogowego, przesłuchanie świadka podczas
wykonywania tej kontroli może odbywać się bez udziału strony lub osoby przez nią
wyznaczonej.>

2. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się kontrolowanego, świadka lub
biegłego na wezwanie inspektora stosuje się przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego.

Art. 87.
1. Podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego, z

zastrzeżeniem ust. 4, jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie
uprawnionego organu kontroli, kartę kierowcy, zapisy urządzenia rejestrującego
samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas
odpoczynku oraz zaświadczenie albo oświadczenie, o których mowa w art. 31 ustawy z
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dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879, z 2005 r. Nr
180, poz. 1497 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661 i Nr 192, poz. 1381), a ponadto:

1) wykonując transport drogowy - wypis z licencji;
2) wykonując przewóz drogowy osób:

a) przy wykonywaniu przewozu regularnego specjalnego i międzynarodowego
przewozu regularnego - odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z
aktualnym rozkładem jazdy i formularz jazdy, jeżeli są one wymagane,

b) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub
okazjonalnych - odpowiednie zezwolenie lub formularz jazdy,

c) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne -
formularz jazdy,

d) oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę
kserokopię decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2, jeżeli została wydana,

e) przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na
okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium
państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju, przez
podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczy te usługi, a w
przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego stałe miejsce
zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju - potwierdzenie
lub kopię potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego albo
wydruk potwierdzenia identyfikacji jako podatnika VAT - przewozy
okazjonalne,

f) dokumenty wymagane w publicznym transporcie zbiorowym;
3) wykonując przewóz drogowy rzeczy - dokumenty związane z przewożonym

ładunkiem, a także:
a) odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie

drogowym,
b) dokumenty wymagane przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
c) świadectwo wymagane zgodnie z Umową o międzynarodowych przewozach

szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach
transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie
dnia 1 września 1970 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254),

d) zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie,
naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych
przepisach,

e) dokumenty wymagane przy przewozie zwierząt,
f) dokumenty wymagane przy przewozie odpadów,
g) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów

bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest
wymagany[;]<,>
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<h) dokumenty związane z transgranicznym przemieszczaniem organizmów
genetycznie zmodyfikowanych;>

4) w międzynarodowym transporcie drogowym - świadectwo kierowcy, jeżeli jest
wymagane;

5) urządzenie, o którym mowa w art. 13i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych, jeżeli jest wymagane.

1a. (uchylony).
1b. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego przez zagranicznego

przewoźnika kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany ponadto mieć przy
sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli dowód uiszczenia opłaty, o
której mowa w art. 43 ust. 1, jeżeli jest wymagana.

2. Podczas przewozu drogowego wykonywanego na potrzeby własne kontrolowany jest
obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli,
oprócz odpowiednich dokumentów wymaganych przy takim przewozie, określonych w
ust. 1, wypis zaświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 10.

3. Przedsiębiorca lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2, wykonujący przewozy na
potrzeby własne, odpowiedzialni są za wyposażenie kierowcy wykonującego transport
drogowy lub przewóz na potrzeby własne w wymagane dokumenty.

4. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca taksówki
jest obowiązany mieć przy sobie i okazać na żądanie licencję.

5. Podmiot wykonujący przewozy drogowe lub przewóz, o którym mowa w art. 3 ust. 2,
przechowuje przez okres jednego roku, licząc od dnia otrzymania, przekazane mu przez
organy kontrolne dokumenty i protokoły z wyników kontroli przeprowadzonych na jego
terenie lub podczas kontroli drogowej w zakresie czasu jazdy i czasu postoju,
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, wykonujących przewóz na jego
rzecz.

[Art. 92.
1. Kto wykonuje przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem,

naruszając obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub przepisów:
1) o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,

1a) o publicznym transporcie zbiorowym,
2) o czasie pracy kierowców,
3) o odpadach,
4) o ochronie zwierząt,
5) o ruchu drogowym oraz w zakresie ochrony środowiska, okresowych ograniczeń

ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu niektórych ich rodzajów,
6) o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
7) wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych,
8) wspólnotowych dotyczących przewozów drogowych

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 15.000 złotych.
2. Suma kar pieniężnych nałożonych podczas jednej kontroli nie może przekroczyć kwoty:
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1) 15.000 złotych - w odniesieniu do kontroli drogowej;
2) 30.000 złotych - w odniesieniu do kontroli w przedsiębiorstwie.

3. Jeżeli czyn będący naruszeniem przepisów, o których mowa w ust. 1, wyczerpuje
jednocześnie znamiona wykroczenia, stosuje się wyłącznie przepisy niniejszej ustawy.

4. Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokości kar
pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik do ustawy.

Art. 92a.
1. W przypadku gdy podczas kontroli drogowej zostaną stwierdzone naruszenia:

1) obowiązku posiadania w pojeździe wymaganych dokumentów, o których mowa w art.
87 ust. 1-4,

2) zasad dotyczących maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, dziennego
czasu odpoczynku lub przekraczania maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez
przerwy, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 oraz w Umowie
europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe
przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z
1999 r. Nr 94, poz. 1086 i 1087),

3) zasad dotyczących użytkowania analogowych urządzeń rejestrujących samoczynnie
prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku,
określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w
sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE
L 370 z 31.12.1985),

4) polegające na wykonywaniu przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym
kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a, z zastrzeżeniem przewozów,
o których mowa w art. 18 ust. 4b

- kierowca pojazdu samochodowego realizujący przewóz drogowy podlega karze
grzywny.

2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie określonym w
Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

3. Wszczęcie postępowania wobec kierowcy nie wyklucza wszczęcia postępowania
administracyjnego także wobec przedsiębiorcy lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust.
2 pkt 3, realizującego przewóz drogowy.

4. Postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy lub podmiotu, o którym mowa w
art. 3 ust. 2 pkt 3, nie wszczyna się, jeżeli okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie
wskazują, że podmiot wykonujący przewóz nie miał wpływu na powstanie naruszenia.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli naruszenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter
rażący, a w szczególności:

1) zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego;
2) zostało popełnione wielokrotnie.]

<Art. 92.
1. Kierujący wykonujący przewóz drogowy z naruszeniem obowiązków lub warunków

przewozu drogowego, podlega karze grzywny w wysokości do 2.000 złotych.
2. Wykaz naruszeń, o których mowa w ust. 1, oraz wysokości grzywien za poszczególne

naruszenia określa załącznik nr 1 do ustawy.
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3. Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca transportem w
przedsiębiorstwie, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne
zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i
uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE, a także każda inna osoba wykonująca
czynności związane z przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub
warunki przewozu drogowego albo dopuściła, chociażby nieumyślnie, do powstania
takich naruszeń, podlega karze grzywny w wysokości do 2.000 złotych.

4. Wykaz naruszeń, o których mowa w ust. 3, oraz wysokości grzywien za poszczególne
naruszenia określa załącznik nr 2 do ustawy.

5. Orzekanie w sprawie nałożenia grzywny, o której mowa w ust. 1 i 3, następuje w
trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

6. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się również w przypadku ujawnienia naruszenia
obowiązków lub warunków przewozu drogowego popełnionego za granicą, chyba że
sprawca wykaże, iż za naruszenie została już nałożona kara.

Art. 92a.
1. Podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym

przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego,
podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 10.000 złotych za każde
naruszenie.

2. Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas jednej
kontroli drogowej nie może przekroczyć kwoty 10.000 złotych – w odniesieniu do
kontroli drogowej.

3. Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas kontroli w
podmiocie wykonującym przewóz drogowy nie może przekroczyć:

1) 15.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio 10 w
okresie 6 miesięcy do dnia rozpoczęcia kontroli;

2) 20.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio od
11 do 50 w okresie 6 miesięcy do dnia rozpoczęcia kontroli;

3) 25.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio od
51 do 250 w okresie 6 miesięcy do dnia rozpoczęcia kontroli;

4) 30.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie większej niż
250 w okresie 6 miesięcy do dnia rozpoczęcia kontroli;

5) 40.000 złotych – dla podmiotu wykonującego inne czynności związane z
przewozem drogowym.

4. Za kierowców, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3, uważa się również osoby
niezatrudnione przez podmiot wykonujący przewóz drogowy, wykonujące osobiście
przewozy drogowe na jego rzecz.

5. Jeżeli czyn będący naruszeniem przepisów, o których mowa w ust. 1, wyczerpuje
jednocześnie znamiona wykroczenia, w stosunku do podmiotu będącego osobą
fizyczną stosuje się wyłącznie przepisy niniejszej ustawy.

6. Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1, oraz
wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik nr 3 do
ustawy.
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7. Przepisy ust. 1, ust. 3 pkt 5 i ust. 5 i 6 stosuje się do podmiotów wykonujących
czynności związane z przewozem drogowym, w szczególności do:

1) spedytora,
2) nadawcy,
3) odbiorcy,
4) załadowcy,
5) organizatora wycieczki,
6) organizatora transportu,
7) operatora publicznego transportu zbiorowego

– jeżeli okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że podmiot ten miał
wpływ lub godził się na powstanie naruszenia.

8. Przepisy ust. 1 i ust. 3–6 stosuje się do podmiotów, o których mowa w art. 16a i art.
33a.>

<Art. 92b.
1. Nie nakłada się kary pieniężnej za naruszenie przepisów o czasie prowadzenia

pojazdów, wymaganych przerwach i okresach wypoczynku, jeżeli podmiot
wykonujący przewóz zapewnił:

1) właściwą organizację i dyscyplinę pracy ogólnie wymaganą w stosunku do
prowadzenia przewozów drogowych, umożliwiającą przestrzeganie przez
kierowców przepisów:

a) rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych
odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia
Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85,

b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w prawie
urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym,

c) Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących
międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia
1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1086 i 1087);

2) prawidłowe zasady wynagradzania, niezawierające składników wynagrodzenia
lub premii zachęcających do naruszania przepisów rozporządzenia, o którym
mowa w pkt 1 lit. a, lub do działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu
drogowego.

2. Za naruszenie przepisów, o których mowa w ust. 1, karze grzywny, na zasadach
określonych w art. 92, podlega kierowca lub inna osoba odpowiedzialna za
powstanie tych naruszeń.

Art. 92c.
1. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa

w art. 92a ust. 1, na podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności
związane z tym przewozem, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się,
jeżeli:
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1) okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot wykonujący przewozy lub
inne czynności związane z przewozem nie miał wpływu na powstanie
naruszenia, a naruszenie nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których
podmiot nie mógł przewidzieć, lub

2) za stwierdzone naruszenie na podmiot wykonujący przewozy została nałożona
kara przez inny uprawniony organ.

2. Przepisy ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku nałożenia kary przez
uprawniony zagraniczny organ.>

[Art. 93.
1. Uprawnieni do kontroli, o których mowa w art. 89 ust. 1, mają prawo nałożyć na

wykonującego przewozy drogowe lub inne czynności związane z tym przewozem karę
pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej, z zastrzeżeniem ust. 9a-9c.

1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wydawana jest w imieniu organu właściwego ze
względu na miejsce przeprowadzanej kontroli.

2. W przypadku gdy podczas kontroli granicznej na kontrolowanego zostanie nałożona kara,
o której mowa w ust. 1, przeprowadzający kontrolę uprawnieni są do uniemożliwienia
kontrolowanemu wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, z
zastrzeżeniem ust. 4.

4. Przedsiębiorca krajowy uiszcza nałożoną karę pieniężną w terminie 21 dni od dnia jej
wymierzenia; spoczywa na nim obowiązek niezwłocznego przekazania dowodu uiszczenia
kary pieniężnej organowi, który ją nałożył.

5. Od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje odwołanie do organu nadrzędnego w
stosunku do organu, który karę tę nałożył, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
przedsiębiorcy lub innemu podmiotowi wykonującemu przewozy na potrzeby własne tej
decyzji.

6. (uchylony).
7. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli stwierdzone zostanie, że naruszenie przepisów

nastąpiło wskutek zdarzeń lub okoliczności, których podmiot wykonujący przewozy nie
mógł przewidzieć. W takiej sytuacji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzanej
kontroli organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia kary
pieniężnej. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

8. Wszczęcie postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy lub innego podmiotu
realizującego przewóz drogowy, nie wyklucza wszczęcia postępowania
administracyjnego także wobec podmiotu wykonującego inne czynności związane z
przewozem, w szczególności wobec:

1) spedytora;
2) nadawcy;
3) załadowcy;
4) organizatora wycieczki;
5) organizatora transportu.
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9. Uprawnieni do kontroli, o których mowa w art. 89 ust. 1, nakładają, w drodze decyzji
administracyjnej, na podmiot wykonujący inne czynności związane z przewozem karę
pieniężną, o której mowa w art. 92 ust. 1, jeżeli okoliczności sprawy i dowody
jednoznacznie wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie
naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 9a-9c.

9a. Funkcjonariusz Policji, który ujawni naruszenie, za które niniejsza ustawa przewiduje
karę pieniężną, przekazuje dokumenty z przeprowadzonej kontroli właściwemu ze
względu na miejsce kontroli wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego.

9b. W przypadku, o którym mowa w ust. 9a, postępowanie administracyjne prowadzi i decyzję
administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej wydaje wojewódzki inspektor transportu
drogowego.

9c. Przepisów ust. 9a i 9b nie stosuje się w przypadku ujawnienia przez funkcjonariusza
Policji naruszenia, za które niniejsza ustawa przewiduje karę pieniężną, popełnionego
przez zagranicznego przewoźnika drogowego.

10. Karę nakłada się w wysokości określonej w załączniku do ustawy dla przedsiębiorcy lub
podmiotu realizującego przewóz.

11. Do kar, o których mowa w ust. 10, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

Art. 94.
1. Kary pieniężne stanowią dochody budżetu państwa.
2. Karę pieniężną uiszcza się w formie przekazu na właściwy rachunek bankowy, z tym że

możliwe jest jej uiszczenie w formie gotówkowej bezpośrednio organowi, który ją nałożył,
przez ukaranego niebędącego przedsiębiorcą krajowym.

2a. W przypadku, kiedy kara pieniężna nałożona została przez inspektorów Inspekcji
Transportu Drogowego, możliwe jest jej uiszczenie w formie bezgotówkowej, za pomocą
karty płatniczej.

3. W przypadku uiszczenia kary pieniężnej w formie gotówkowej organ wydaje
pokwitowanie na druku ścisłego zarachowania, stanowiące dowód uiszczenia tej kary.

3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, ukarany ponosi również koszty związane z
autoryzacją transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy.

4. Koszty związane z uiszczeniem kary pieniężnej poprzez przekazanie jej na rachunek
bankowy pokrywa wpłacający.

5. W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, a także uwzględnienia
skargi przez sąd administracyjny uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi w terminie
14 dni od dnia wydania decyzji lub orzeczenia o zwrocie tej kary.

Art. 95.
1. Uprawniony do kontroli zatrzymuje, za pokwitowaniem, dokumenty podlegające kontroli i

kieruje lub usuwa pojazd, na koszt przedsiębiorcy, na najbliższy parking strzeżony do
czasu:

1) uiszczenia kary pieniężnej, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4;
2) usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
3) ustąpienia zakazów lub ograniczeń ruchu, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 5.
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2. W zakresie postępowania w związku z usuwaniem pojazdu stosuje się odpowiednio
przepisy prawa o ruchu drogowym.

3. Zwrot pojazdu z parkingu następuje po przedstawieniu przez kontrolowanego organowi,
który karę nałożył, dowodu uiszczenia kary pieniężnej oraz usunięcia przyczyny
skierowania pojazdu na parking.

4. Jeżeli kara pieniężna nie zostanie uiszczona i pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w
ciągu 30 dni od dnia nałożenia kary pieniężnej, stosuje się odpowiednio przepisy działu II
rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) dotyczące egzekucji
należności pieniężnych z ruchomości.]

<Art. 93.
1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 92a ust. 1, nakłada, w drodze decyzji

administracyjnej, właściwy ze względu na miejsce wykonywanej kontroli organ,
którego pracownicy lub funkcjonariusze stwierdzili naruszenie obowiązków lub
warunków przewozu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 4–6.

2. Decyzja ostateczna, o której mowa w ust. 1, staje się wykonalna po upływie 30 dni od
jej doręczenia, jeżeli strona nie wniosła skargi na decyzję do właściwego sądu
administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi decyzja staje się wykonalna z
chwilą:

1) odrzucenia skargi,
2) cofnięcia skargi, lub
3) wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o oddaleniu skargi.

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w
sprawie nałożenia kary pieniężnej w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 92b ust. 1 lub art. 92c.

4. Funkcjonariusz Policji, który ujawni naruszenie, za które niniejsza ustawa
przewiduje karę pieniężną, przekazuje dokumenty z przeprowadzonej kontroli
właściwemu ze względu na miejsce kontroli wojewódzkiemu inspektorowi
transportu drogowego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, postępowanie administracyjne prowadzi i
decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej wydaje wojewódzki inspektor
transportu drogowego.

6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się w przypadku ujawnienia przez funkcjonariusza
Policji naruszenia, za które niniejsza ustawa przewiduje karę pieniężną,
popełnionego przez zagranicznego przewoźnika drogowego.

7. Do kar pieniężnych przewidzianych niniejszą ustawą nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, z poźń. zm.).

Art. 94.
1. Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa.
2. Karę pieniężną uiszcza się na właściwy rachunek bankowy w terminie 14 dni od

dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się wykonalna. Koszty związane z jej
przekazaniem pokrywa zobowiązany podmiot.
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3. W przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzone zostanie naruszenie obowiązków
lub warunków przewozu drogowego przez zagraniczny podmiot mający siedzibę w
państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową lub
porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu należności bądź
możliwość egzekucji należności nie wynika wprost z przepisów międzynarodowych
oraz przepisów tego państwa, osoba przeprowadzająca kontrolę pobiera kaucję w
wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej.

4. Kaucję pobiera się w formie:
1) gotówkowej, za pokwitowaniem na druku ścisłego zarachowania, lub
2) przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy organu prowadzącego

postępowanie administracyjne w sprawie o nałożenie kary, przy czym koszty
przelewu ponosi zobowiązany podmiot.

5. W przypadku poboru kaucji przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego,
możliwe jest jej przekazanie w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej.
Koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na rachunek
bankowy, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, ponosi bezzwrotnie zobowiązany podmiot.

6. Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym, o którym
mowa w ust. 4 pkt 2.

7. Kaucję przekazuje się:
1) na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2 – w terminie 7 dni od dnia,

w którym decyzja o nałożeniu kary stała się wykonalna;
2) na rachunek bankowy podmiotu, który ją wpłacił – w terminie 7 dni od dnia

doręczenia decyzji o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o nałożeniu
kary pieniężnej albo doręczenia orzeczenia sądu administracyjnego o uchyleniu
lub stwierdzeniu nieważności takiej decyzji.

8. W przypadku, gdy wysokość nałożonej kary jest mniejsza od wysokości pobranej
kaucji, do powstałej różnicy stosuje się odpowiednio przepis ust. 7 pkt 2.

9. Do kary pieniężnej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa.

Art. 95.
1. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków lub warunków przewozu

drogowego przez podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności
związane z tym przewozem osoba przeprowadzająca kontrolę na drodze
zatrzymuje, za pokwitowaniem, dokumenty podlegające kontroli i kieruje lub
usuwa pojazd, na koszt podmiotu wykonującego przewóz drogowy, na najbliższy
parking strzeżony, jeżeli:

1) nie pobrano kaucji – w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 94 ust. 3,
2) nie usunięto stwierdzonych nieprawidłowości, lub
3) zakaz lub ograniczenie ruchu uniemożliwia dalszą jazdę.

2. W zakresie postępowania w związku z usuwaniem pojazdu stosuje się odpowiednio
przepisy art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

3. Zwrot pojazdu z parkingu następuje, odpowiednio po:
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1) przekazaniu kaucji przez podmiot wykonujący przewóz drogowy, na zasadach,
o których mowa w art. 94 ust. 4 i 5, lub

2) usunięciu przyczyny umieszczenia pojazdu na parkingu.
4. Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w ciągu 30 dni od dnia nałożenia

kary pieniężnej, stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r.
Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) dotyczące egzekucji należności pieniężnych z
ruchomości.

5. W przypadku, gdy podczas kontroli granicznej stwierdzone zostanie naruszenie
obowiązków lub warunków przewozu drogowego przez kierowcę bądź przez
podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym
przewozem, osoba przeprowadzająca kontrolę uprawniona jest do uniemożliwienia
kontrolowanemu pojazdowi wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do
czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.>

[ZAŁĄCZNIK

Lp.  Wyszczególnienie naruszeń  Wysokość
kary w zł

I  II  III
1.  WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO LUB PRZEWOZU NA POTRZEBY

WŁASNE BEZ WYMAGANEJ LICENCJI LUB BEZ WYMAGANEGO ZAŚWIADCZENIA
LUB Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI KIEROWCY

1.1.  Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji, z
wyłączeniem taksówek

 8.000

1.2.  Wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji  8.000

1.3.  Wykonywanie transportu drogowego taksówką bez wymaganej licencji  3.000

1.4.  Wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego
zaświadczenia

 2.000

1.5.  Wykonywanie przewozu na potrzeby własne pojazdem niezgłoszonym do
zaświadczenia

 200

1.6.  Wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego przez kierowcę
niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej bez
wymaganego świadectwa kierowcy

 1.000

1.7.  Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z
naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty

 500

1.8.  Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z
naruszeniem warunków dotyczących dokumentacji pracy kierowcy w
zakresie:
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 1. kierowania kierowcy na badania lekarskie lub
   psychologiczne

 500

 2. prowadzenia wymaganej dokumentacji dotyczącej pracy
   kierowcy

 500

 3. wystawiania kierowcy zaświadczenia poświadczającego jego
   zatrudnienie oraz spełnienie wszystkich wymagań
   określonych ustawą

 500

 4. wystawiania oświadczenia poświadczającego spełnienie
   wszystkich wymagań określonych ustawą

 500

2.  WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO LUB PRZEWOZU NA POTRZEBY
WŁASNE Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZEZWOLEŃ NA PRZEWÓZ
OSÓB LUB RZECZY LUB INNYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU OSÓB

LUB RZECZY

2.1.  Wykonywanie transportu drogowego osób bez wymaganego zezwolenia  6.000

2.2.  Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków
określonych w zezwoleniu dotyczących:

 1. dni  2.000

 2. godzin odjazdu i przyjazdu  500

 3. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków  3.000

2.3.  Wykonywanie transportu drogowego osób przez posiadającego
odpowiednie zezwolenie bez obowiązującego rozkładu jazdy

 2.000

2.4.  Wykonywanie transportu drogowego osób w zakresie przewozów
regularnych pojazdem innym niż autobus

 1.000

2.5.  Wykonywanie transportu drogowego osób autobusem, który nie
odpowiada warunkom technicznym autobusu przeznaczonego dla danego
rodzaju przewozu osób

 500

2.6.  Pobieranie należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat podanym
do publicznej wiadomości przy wykonywaniu transportu drogowego osób

 300

2.7.  Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy bez
wymaganego zezwolenia

 10.000

2.8.  Wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego lub
międzynarodowego przewozu na potrzeby własne rzeczy bez posiadania w
pojeździe wymaganego do zezwolenia certyfikatu potwierdzającego
spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub
warunków dopuszczenia do ruchu

 8.000

2.9.  Wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie
drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie
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więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu:

 1. umieszczania lub używania w pojeździe taksometru  5.000

 2. umieszczania na pojeździe oznaczeń z nazwą, adresem lub
   telefonem przedsiębiorcy

 5.000

 3. umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń
   technicznych

 5.000

2.10.  Wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym
kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a, z zastrzeżeniem
przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b

 15.000

2a.  WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW
DOTYCZĄCYCH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

2a.1.  Wykonywanie regularnego przewozu osób bez wymaganego
zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego albo
potwierdzenia zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym

 6.000

2a.2.  Wykonywanie regularnego przewozu osób przez podmiot posiadający
zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego albo
potwierdzenie zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym,
bez obowiązującego rozkładu jazdy

 2.000

2a.3.  Wykonywanie regularnego przewozu osób z naruszeniem warunków
określonych w zaświadczeniu na wykonywanie publicznego transportu
zbiorowego albo potwierdzeniu zgłoszenia przewozu w publicznym
transporcie zbiorowym, dotyczących:

 1. dni  2.000

 2. godzin odjazdu i przyjazdu  500

 3. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków  3.000

3.  PRZEWÓZ KABOTAŻOWY

3.1.  Wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej bez wymaganego zezwolenia

 15.000

3.2.  Wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej niezgodnie z warunkami wykonywania tych przewozów

 12.000

4.  uchylony

4a.  WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW
ZAGRANICZNYCH Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OPŁAT, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 43 UST. 1

4a.1.  Wykonywanie transportu drogowego przez przewoźników zagranicznych  3.000



- 29 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

bez uiszczenia opłaty

4a.2.  Wykonywanie transportu drogowego przez przewoźników zagranicznych
bez posiadanego w pojeździe dowodu uiszczenia opłaty

 500

5.  WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW
DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU ŻYWYCH ZWIERZĄT

5.1.  Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt przez kierowcę lub
konwojenta nieposiadających kwalifikacji do transportu zwierząt
potwierdzonych przez powiatowego lekarza weterynarii

 500

5.2.  Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt bez wyznaczenia konwojenta
zwierząt

 500

5.3.  Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt bez sporządzenia planu
trasy, jeżeli przewóz trwał będzie dłużej niż 8 godzin

 1.000

5.4.  Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt z nieprawidłowo
sporządzonym planem trasy, jeżeli przewóz trwał będzie dłużej niż 8 godzin

 500

5.5.  Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt bez wymaganego orzeczenia
lekarza weterynarii potwierdzającego, że zwierzęta nadają się do
transportu

 500

5.6.  Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt bez wymaganego świadectwa
zdrowia zwierząt

 500

5.7.  Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt z przekroczeniem
dopuszczalnego czasu przewozu zwierząt

 500

5.8.  Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt pojazdem niedopuszczonym
do przewozu zwierząt

 1.000

5.9.  Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt pojazdem niedopuszczonym
do przewozu zwierząt danego gatunku

 500

5.10.  Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt z niedopełnieniem obowiązku
powiadomienia lekarza weterynarii o ujawnionej podczas przewozu
chorobie, zranieniu albo padnięciu transportowanego zwierzęcia

 500

5.11.  Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt z niedopełnieniem warunków
specjalnych określonych dla takiego przewozu

 500

6.  WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW
DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

6.1.  DOKUMENTY

6.1.1.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z
nieprawidłowo sporządzonym dokumentem przewozowym

 500
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6.1.2.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez
wymaganego zaświadczenia ADR o ukończeniu szkolenia

 2.000

6.1.3.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z
nieprawidłowo sporządzoną instrukcją pisemną dla kierowcy

 100

6.1.4.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez
wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych
towarów niebezpiecznych

 6.000

6.1.5.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez
wymaganego świadectwa dopuszczenia dla przedziału ładunkowego lub
osłony

 2.000

6.1.6.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez
wymaganego zezwolenia na wykonywanie operacji transportowej

 6.000

6.1.7.  Wykonywanie w miejscu publicznym lub na obszarze zabudowanym
załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych bez wymaganego
specjalnego zezwolenia

 2.000

6.1.8.  Wykonywanie przewozu drogowego materiału promieniotwórczego bez
wcześniejszego uzyskania zatwierdzenia przez właściwą władzę

 2.000

6.2.  SPOSÓB PRZEWOZU

6.2.1.  Wykonywanie przewozu drogowego cysterną towarów niedopuszczonych
do przewozu w cysternie

 6.000

6.2.2.  Wykonywanie przewozu drogowego luzem towarów niedopuszczonych do
przewozu luzem

 6.000

6.2.3.  Wykonywanie przewozu drogowego w sztukach przesyłki towarów
niedopuszczonych do przewozu w sztukach przesyłki

 6.000

6.2.4.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z
naruszeniem przepisów dotyczących zakazu ładowania razem

 3.000

6.2.5.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem z
naruszeniem przepisów dotyczących rozmieszczania i mocowania
ładunków

 800

6.2.6.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z
naruszeniem przepisów dotyczących dopuszczalnego stopnia napełnienia
cysterny

 4.500

6.2.7.  Wykonywanie przewozu drogowego materiałów reagujących ze sobą
niebezpiecznie, umieszczonych w sąsiadujących komorach cysterny

 5.000

6.2.8.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem
zanieczyszczonym pozostałościami przewożonych uprzednio w sztukach
przesyłki towarów niebezpiecznych

 1.500
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6.2.9.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w ilościach
przekraczających ilości dozwolone

 2.000

6.2.10.  Wykonywanie przewozu drogowego niektórych towarów niebezpiecznych z
naruszeniem wymaganych środków ostrożności przy ich przewozie razem z
artykułami żywnościowymi, towarami konsumpcyjnymi lub karmą dla
zwierząt

 1.000

6.2.11.  Wykonywanie przewozu drogowego produktów żywnościowych w
cysternach używanych do przewozu materiałów niebezpiecznych bez
zastosowania środków zapobiegających zagrożeniom zdrowia

 3.000

6.3.  POJAZD

6.3.1.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
nieodpowiednim do takiego przewozu pojazdem, cysterną lub kontenerem

 3.000

6.3.2.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem
bez wymaganych gaśnic lub wyposażonym w gaśnice niespełniające
warunków określonych w umowie ADR

 500

6.3.3.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem
bez wymaganego wyposażenia awaryjnego
- za każdy brakujący element 100

6.3.4.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w
nieprawidłowo oznakowanym pojeździe lub zespole pojazdów, cysternie,
pojeździe-baterii, kontenerze lub MEGC

 - wymaganą tablicą lub tablicami barwy pomarańczowej  800

 - wymaganą nalepką lub nalepkami  400

 - wymaganym znakiem lub znakami dla materiałów o
  podwyższonej temperaturze

 200

 - wymaganym znakiem ostrzegającym o gazowaniu  200

 - wymaganym oznakowaniem punktu uziemiającego  200

 Wskazane kary podlegają sumowaniu

6.3.5.  Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów,
cysterną, pojazdem-baterią, kontenerem lub MEGC przeznaczoną do
przewozu towarów niebezpiecznych z niezdjętymi lub z niezakrytymi
tablicami barwy pomarańczowej lub nalepkami

 200

6.3.6.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternie,
kontenerze-cysternie, MEGC i pojeździe-baterii bez wymaganego
dodatkowego oznakowania określonego w części 6 umowy ADR
naniesionego na tabliczce lub zbiorniku

 500
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6.3.7.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem
nieodpowiadającym warunkom określonym w świadectwie dopuszczenia
pojazdu lub warunkom określonym w części 9 umowy ADR

 2.000

6.3.8.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w
kontenerze niespełniającym wymagań określonych w części 6 i 7 umowy
ADR

 2.000

6.3.9.  Wykonywanie przewozu drogowego cysterną lub kontenerem do przewozu
luzem z pozostałościami towaru niebezpiecznego na ich zewnętrznej
powierzchni

 1.000

6.4.  OPAKOWANIE

6.4.1.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez
wymaganego opakowania, w niewłaściwym opakowaniu lub w opakowaniu
niespełniającym wymagań umowy ADR

 3.000

6.4.2.  Wykonywanie przewozu drogowego towaru niebezpiecznego bez
wymaganego oznakowania sztuki przesyłki lub sztuk przesyłek:

 - brak wymaganego numeru rozpoznawczego materiału UN  1.000

 - brak wymaganej nalepki lub nalepek  500

 - brak innego wymaganego oznakowania  500

 Wskazane kary podlegają sumowaniu odrębnie dla każdego towaru  500

6.4.3.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z
naruszeniem przepisów dotyczących pakowania razem do sztuki przesyłki

 3.000

6.5.  INNE NARUSZENIA

6.5.1.  Wykonywanie przewozu drogowego towaru niebezpiecznego
nieprawidłowo sklasyfikowanego

 6.000

6.5.2.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
niedopuszczonych do przewozu

 10.000

6.5.3.  Niewyznaczenie, przez przedsiębiorcę lub inny podmiot wykonujący
przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z nim załadunek lub
rozładunek, doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów
niebezpiecznych

 5.000

6.5.4.  Nieprzesłanie wojewodzie w ustawowo określonym terminie rocznego
sprawozdania z działalności przedsiębiorcy lub innego podmiotu
wykonującego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związanego
z tym przewozem załadunku lub rozładunku

 5.000

6.5.5.  Nieprzeszkolenie osób innych niż kierowcy zatrudnionych przy przewozie  5.000
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towarów niebezpiecznych lub czynnościach związanych z tym przewozem,
w tym przy załadunku lub rozładunku

6.5.6.  Niesporządzenie lub niewłaściwe sporządzenie planu ochrony w zakresie
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

 5.000

6.5.7.  Wykonywanie załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego w
miejscu publicznym lub poza obszarem zabudowanym, bez wymaganego
powiadomienia właściwych władz

 1.000

6.5.8.  Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych przy użyciu
dużego kontenera, niezdatnego do użytku z powodu istotnych wad
elementów konstrukcyjnych

 1.000

6.5.9.  Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez wymaganego
nadzoru

 800

6.5.10.  Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez zabezpieczenia
hamulcem postojowym

 500

6.5.11.  Używanie ognia lub nieosłoniętego płomienia w pojazdach przewożących
towary niebezpieczne klasy 1, a także w ich pobliżu oraz podczas
załadunku lub rozładunku tych towarów

 2.000

6.5.12.  Naruszenie przepisów dotyczących załadunku lub rozładunku towaru
niebezpiecznego klasy 1 w miejscu publicznym na pojazdy lub z pojazdów,
które znajdują się w odległości mniejszej niż 50 m

 1.000

6.5.13.  Przewóz w jednostce transportowej przewożącej towary niebezpieczne
pasażerów innych niż załoga pojazdu

 500

6.5.14.  Naruszenie przepisów zakazu palenia, w trakcie manipulowania
ładunkiem lub wykonywania czynności ładunkowych towarów
niebezpiecznych, w pobliżu, jak i wewnątrz pojazdu lub kontenera

 500

6.5.15.  Nieuzasadnione utrzymywanie pracy silnika pojazdu w czasie załadunku
lub rozładunku towaru niebezpiecznego

 1.000

7.  WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW
DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU ODPADÓW

7.1.  Wykonywanie przewozu drogowego odpadów pojazdem niezgłoszonym do
zezwolenia

 3.000

7.2.  Wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych niż niebezpieczne bez
wymaganego zezwolenia

 6.000

7.3.  Wykonywanie przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych bez
wymaganego zezwolenia

 6.000

7.4.  Przewóz drogowy (wywóz) odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej bez wymaganego zezwolenia

 6.000
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7.5.  Przywóz drogowy (wwóz) odpadów na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej bez wymaganego zezwolenia

 6.000

7.6.  Przewóz drogowy odpadów tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej bez wymaganego zezwolenia

 6.000

8.  WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH I
ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH SZYBKO PSUJĄCYCH SIĘ

8.1.  Wykonywanie przewozu drogowego bez wymaganego świadectwa zgodnie
z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów
żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do
tych przewozów

 2.000

9.  WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW W
ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

9.1.  Przejazd pojazdem powodującym hałas w stopniu przekraczającym
dopuszczalny poziom

 200

9.2.  Przejazd pojazdem wydzielającym szkodliwe substancje w stopniu
przekraczającym dopuszczalny poziom

 300

10.  WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW O
CZASIE PROWADZENIA POJAZDU, OBOWIĄZKOWYCH PRZERWACH I

ODPOCZYNKACH

10.1.  Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu
drogowego:

 a) o czas do jednej godziny  50

 b) za każdą rozpoczętą kolejną godzinę  100

10.2.  Skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu
drogowego:

 a) o czas do jednej godziny  100

 b) za każdą rozpoczętą kolejną godzinę  200

10.3.  Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy
przy wykonywaniu przewozu drogowego:

 a) o czas powyżej 15 minut do 30 minut  150

 b) za każde następne rozpoczęte 30 minut  200

10.4.  Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu przy
wykonywaniu przewozu drogowego:



- 35 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

 a) o czas powyżej 15 minut do jednej godziny  150

 b) za każdą następną rozpoczętą godzinę  200

10.5.  Przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w okresie
dwutygodniowym przy wykonywaniu przewozu drogowego:

 a) przekroczenie okresu prowadzenia o czas do 2 godzin  100

 b) za każdą następną rozpoczętą godzinę  100

11.  WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW
DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH SAMOCZYNNIE

PRĘDKOŚĆ JAZDY, CZAS JAZDY I POSTOJU

11.1.  1. Urządzenie rejestrujące - tachograf:

    a) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym
      w urządzenie rejestrujące

 3.000

    b) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w
      urządzenie rejestrujące, które nie rejestruje
      wszystkich wymaganych elementów

 2.000

    c) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w
      urządzenie rejestrujące, które nie rejestruje
      jednocześnie, ale oddzielnie, danych dotyczących
      okresów aktywności kierowców prowadzących pojazd

 1.000

    d) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w
      urządzenie rejestrujące, które nie zostało poddane
      wymaganej kontroli okresowej lub badaniu kontrolnemu

 1.000

 2. Ingerencja w urządzenie rejestrujące:

    a) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w
      urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały
      niedozwolone urządzenia dodatkowe

 10.000

    b) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w
      urządzenie rejestrujące, które zostało odłączone

 3.000

    c) samowolna ingerencja w pracę urządzenia rejestrującego
      zainstalowanego w pojeździe, wskutek której nastąpiła
      zmiana wskazań urządzenia w zakresie prędkości
      pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi

 5.000

11.2.  Nieprawidłowe działanie urządzenia rejestrującego:

 1. Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego
   samego 24-godzinnego okresu - za każdy dzień

 200 maks.
2.000

 2. Wykresówka zapisywana była za długo - za każdą wykresówkę  200 maks.
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1.000

 3. Oznaczenie czasowe na wykresówce nie było zgodne z
   urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu - za każdą
   wykresówkę

 100 maks.
1.000

 4. Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem grup czasowych
   (selektorem) - za każdą wykresówkę

 100 maks.
1.000

11.3.  Używanie nieprawidłowych lub niewłaściwych wykresówek:

 1. Zastosowany typ wykresówki nie był zatwierdzony i
   przeznaczony do danego typu urządzenia rejestrującego -
   za każdą wykresówkę

 100 maks.
2.000

 2. Okazanie wykresówki brudnej lub uszkodzonej - za każdą
   wykresówkę

 100 maks.
2.000

11.4.  Wykresówki

 1. Nieokazanie wykresówki lub dokumentu potwierdzającego
   fakt nieprowadzenia pojazdu podczas kontroli w
   przedsiębiorstwie - za każdy dzień

 500

 2. Okazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki,
   która nie zawiera wszystkich danych o okresach aktywności
   kierowcy - za każdą wykresówkę

 500

 3. Okazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki,
   która nie zawiera żadnych danych o okresach aktywności
   kierowcy - za każdą wykresówkę

 500

 4. Okazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki,
   na której stwierdzono dokonanie niedozwolonych, bez
   użycia urządzenia rejestrującego, ręcznych,
   automatycznych lub półautomatycznych zapisów prędkości,
   aktywności lub przebytej drogi - za każdą wykresówkę

 1.000 maks.
5.000

 5. Używanie tej samej wykresówki przez kilku kierowców, z
   wyjątkiem przypadku, gdy konstrukcja tachografu
   przewiduje taką możliwość

 1.000

 6. Jednoczesne używanie kilku wykresówek przez kierowcę  1.000

 7. Okazana podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówka
   nie zawiera przepisowych wpisów:

    a) imienia lub nazwiska kierowcy  50 maks.
500

    b) numeru rejestracyjnego pojazdu  50 maks.
500
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    c) miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki  50 maks.
500

    d) miejsca lub daty końcowej używania wykresówki  50 maks.
500

    e) stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia
      użytkowania pojazdu

 50 maks.
500

    f) stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia
      użytkowania pojazdu
Wskazane kary podlegają sumowaniu

 50 maks.
500

11.5.  Brak wyciągu z planu pracy lub rozkładu jazdy  400

11.6.  Samowolna zmiana wskazań urządzeń pomiarowo-kontrolnych
zainstalowanych w pojeździe przy wykonywaniu transportu drogowego
taksówką

 1.000

12.  WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW
DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

12.1.  Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w cyfrowe
urządzenie rejestrujące

 3.000

12.2.  Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe
urządzenie rejestrujące, które nie zostało poddane kalibracji

 1.000

12.3.  Kontynuowanie przez kierowcę przewozu drogowego, po upływie
dopuszczalnego okresu kierowania, pojazdem z zepsutym lub niewłaściwie
działającym cyfrowym urządzeniem rejestrującym

 1.000

12.4.  Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe
urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia okresowego

 1.000

12.5.  Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe
urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone
urządzenia dodatkowe wpływające na jego niewłaściwe funkcjonowanie

 10.000

12.6.  Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem
wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące przez kierowcę
nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy

 1.000

12.7  Kontynuowanie przewozu drogowego przez kierowcę bez ważnej karty lub
z kartą uszkodzoną, po upływie dopuszczalnego okresu kierowania
pojazdem

 300

12.8  Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem cyfrowego urządzenia
rejestrującego umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności kierowcy - za
każdy dzień

 100 maks.
1.000

12.9  Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, nieposiadającego  100
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wymaganego wydruku z tachografu w przypadku uszkodzenia karty
kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania - za każdy brakujący
wydruk

12.10  Naruszenie obowiązku wczytywania wymaganych danych z karty kierowcy  500

12.11  Naruszenie obowiązku wczytywania wymaganych danych z tachografu
cyfrowego

 500

12.12  Udostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie niepełnych danych o
okresach aktywności kierowcy - za każdy dzień

 300

12.13  Nieudostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie danych
wczytanych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy, przechowywanych w
przedsiębiorstwie - za każdy dzień

 500

12.14  Samowolna ingerencja w dane zapisane w cyfrowym urządzeniu
rejestrującym, na karcie kierowcy lub na karcie przedsiębiorstwa

 5.000

12.15  Samowolna ingerencja w funkcjonowanie cyfrowego urządzenia
rejestrującego zainstalowanego w pojeździe

 2.000

12.16  Niewyposażenie kierowcy w dostateczną ilość papieru do drukarki
cyfrowego urządzenia rejestrującego, wymaganą na cały okres
wykonywania przewozu drogowego

 500

13.  WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW
DOTYCZĄCYCH OKRESOWYCH OGRANICZEŃ RUCHU POJAZDÓW NA DROGACH

LUB ZAKAZU RUCHU NIEKTÓRYCH ICH RODZAJÓW

13.1.  Wykonywanie przewozu drogowego w okresie obowiązywania zakazów lub
ograniczeń w ruchu wprowadzonych dla określonej kategorii pojazdów ze
względu na uplastycznienie nawierzchni bitumicznych

 1.000

13.2.  Wykonywanie przewozu drogowego w okresie obowiązywania zakazów lub
ograniczeń ruchu określonej kategorii pojazdów

 1.000

]

<Załącznik nr 1

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość
grzywny  w

złotych
1. Nieokazanie wypisu z licencji, wypisu z zezwolenia lub innego

wymaganego w związku z przewozem drogowym dokumentu,
o którym mowa w art. 87

500

2. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego ukończenie
wymaganego w związku z wykonywaniem przewozu
drogowego szkolenia

800

3. Wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt z
naruszeniem zasad dotyczących czasów podróży i postoju

do 2 godzin
200, powyżej
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2 godzin 500
4. Prowadzenie pojazdu z naruszeniem przepisów o czasie

prowadzenia pojazdu obowiązujących przerw i odpoczynków
4.1. Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia

pojazdu o czas do 1 godziny oraz za każdą następną
rozpoczętą godzinę

100

4.2. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez
przerwy o czas powyżej 15 minut do 30 minut oraz za każde
następne rozpoczęte 30 minut

150

4.3. Skrócenie dziennego czasu odpoczynku o czas powyżej 15
minut do jednej godziny oraz za każdą następną rozpoczętą
godzinę

100

4.4. Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku o czas do jednej
godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę

50

4.5. Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o
czas powyżej 30 minut do dwóch godzin oraz za każdą
następną rozpoczętą godzinę

50

5. Wykonywanie załadunku lub rozładunku towaru
niebezpiecznego w miejscu publicznym lub poza obszarem
zabudowanym, bez wymaganego powiadomienia właściwych
władz

1.000

6. Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez
wymaganego nadzoru

800

7. Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez
zabezpieczenia hamulcem postojowym

500

8. Używanie ognia lub nieosłoniętego płomienia w pojazdach
przewożących towary niebezpieczne klasy 1, a także w ich
pobliżu oraz podczas załadunku lub rozładunku tych towarów

2.000

9. Naruszenie przepisów dotyczących załadunku lub rozładunku
towaru niebezpiecznego klasy 1 w miejscu publicznym na
pojazdy lub z pojazdów, które znajdują się w odległości
mniejszej niż 50 m

1.000

10. Przewóz w jednostce transportowej przewożącej towary
niebezpieczne pasażerów innych niż załoga pojazdu

500

11. Naruszenie przepisów zakazu palenia, w trakcie
manipulowania ładunkiem lub wykonywania czynności
ładunkowych towarów niebezpiecznych, w pobliżu lub
wewnątrz pojazdu lub kontenera

500

12. Nieuzasadnione utrzymywanie pracy silnika pojazdu w czasie
załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego

1.000

13. Naruszenie przepisów o wykonywaniu przewozu drogowego osób
13.1. Pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem

wykonującym regularny przewóz niezgodnie z cennikiem opłat
podanym do publicznej wiadomości

1.000

13.2. Niewydanie pasażerowi przed rozpoczęciem przewozu
wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd

1.000

14. Naruszenie przepisów o używaniu urządzeń rejestrujących, cyfrowych
urządzeń rejestrujących, wykresówki lub karty kierowcy
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14.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w
urządzenie rejestrujące lub w cyfrowe urządzenie rejestrujące,
do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia
dodatkowe wpływające na jego niewłaściwe funkcjonowanie

2.000

14.2. Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub
cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie
kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu,
aktywności kierowcy i przebytej drogi

2.000

14.3. Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem urządzenia
rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego
umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności kierowcy – za
każdy dzień

100 nie
więcej niż

1.000

14.4. Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego z
niedziałającym lub niewłaściwie działającym urządzeniem
rejestrującym lub cyfrowym urządzeniem rejestrującym po
upływie dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem

1.000

14.5. Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego bez ważnej
karty lub z kartą uszkodzoną po upływie dopuszczalnego
okresu kierowania pojazdem

500

14.6. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w
urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące,
które zostało odłączone

2.000

14.7. Samowolna ingerencja w pracę urządzenia rejestrującego lub
cyfrowego urządzenia rejestrującego zainstalowanego w
pojeździe, wskutek której nastąpiła zmiana wskazań
urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy
lub przebytej drogi

2.000

14.8. Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego
24-godzinnego okresu – za każdy dzień

100

14.9. Używanie wykresówki powyżej okresu na jaki jest
przeznaczona – za każdą wykresówkę

100 nie
więcej niż

1.000
14.10. Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub

nieprzeznaczonego dla danego typu urządzenia rejestrującego
200

14.11. Okazanie podczas kontroli wykresówki brudnej lub
uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych

200

14.12. Okazanie podczas kontroli wykresówki lub karty kierowcy,
które nie zawierają wprowadzonych ręcznie bądź
automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących
okresów aktywności kierowcy – za każdy dzień

100

14.13. Używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez
kilku kierowców

2.000

14.14. Jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowców 2.000
14.15. Okazanie wykresówki, która nie zawiera wymaganego wpisu:

1. imienia lub nazwiska kierowcy
2. numeru rejestracyjnego pojazdu
3. miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki
4. miejsca lub daty końcowej używania wykresówki

50 za brak
każdego
wpisu
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5. stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia
użytkowania pojazdu

6. stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia
7. użytkowania pojazdu

14.16. Oznaczenie czasowe na wykresówce nie jest zgodne z
urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu – za każdą
wykresówkę

100 nie
więcej niż

1.000
14.17. Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę,

nieposiadającego wymaganego wydruku z tachografu w
przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub
jej nieposiadania – za każdy brakujący wydruk

200 nie
więcej niż

1.000

15. Za wykonanie transportu drogowego z naruszeniem art. 18 ust.
4a i ust. 5

500

Załącznik nr 2

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość
grzywny  w

złotych
1.

1.1.

1.2.

1.3.

Niewyposażenie kierowcy w:
– wypis z licencji,  wypis z zezwolenia, wypis z zaświadczenia o
wykonywaniu przewozów na potrzeby własne
– świadectwo kierowcy – dotyczy kierowców niemających
obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej
– inny dokument, o którym mowa w art. 87, wymagany w
związku z realizowanym przewozem

2.000

1.000

500 za każdy
dokument

2. Nieprawidłowe, niepełne lub niezgodne ze stanem faktycznym
wypełnienie dokumentu, o którym mowa w art. 87,
wymaganego w związku z realizowanym przewozem

300 za każdy
dokument

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego przez
kierowcę, który:
– nie ukończył wymaganego w związku z tym przewozem
szkolenia
– nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
– nie posiada orzeczenia psychologicznego o braku
przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy

1.000

1.000

1.000

4. Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego zwierząt
kierowcy lub konwojenta nieposiadających kwalifikacji do
transportu zwierząt potwierdzonych przez powiatowego
lekarza weterynarii

500

5. Niewyznaczenie wymaganego konwojenta do wykonywania
przewozu drogowego zwierząt

500

6. Niesporządzenie planu trasy dla trwającego dłużej niż 8
godzin przewozu drogowego zwierząt

1.000

7. Nieprawidłowe sporządzenie planu trasy dla trwającego 500
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dłużej niż 8 godzin przewozu drogowego zwierząt
8.

8.1.

8.2.

Nieuzyskanie wymaganego w przewozie drogowym:
– orzeczenia lekarza weterynarii potwierdzającego, że
zwierzęta nadają się do transportu dla przewozu drogowego
zwierząt
– świadectwa zdrowia zwierząt

500

500

9. Dopuszczenie do przekroczenia czasu przewozu zwierząt lub
naruszenia zasad postoju

500

10.

10.1.
10.2.

Niedopełnienie obowiązku w zakresie wykorzystania pojazdu
dopuszczonego do przewozu:
– zwierząt
– zwierząt danego gatunku

1.000
500

11. Dopuszczenie do niepowiadomienia lekarza weterynarii
o ujawnionej podczas przewozu chorobie, zranieniu albo
padnięciu transportowanego zwierzęcia

500

12. Dopuszczenie do niedopełnienia warunków specjalnych
określonych dla przewozu zwierząt

500

13. Niedopełnienie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków
związanych z obsługą zwierząt podczas wykonywania ich
przewozu

1.000

14. Dopuszczenie do przewozu drogowego bez wymaganego
świadectwa określonego w umowie o międzynarodowych
przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i
o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych
przewozów

2.000

15. Dopuszczenie do naruszenia przepisów o czasie prowadzenia
pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynku

2.000

16. Dopuszczenie do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń
rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i
odpoczynku oraz aktywności kierowcy

2.000

17. Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego
pojazdem powodującym hałas w stopniu przekraczającym
dopuszczalny poziom

200

18. Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego
pojazdem wydzielającym szkodliwe substancje w stopniu
przekraczającym dopuszczalny poziom

300

Załącznik nr 3

Lp.  Wyszczególnienie naruszeń  Wysokość
kary

pieniężnej
w złotych

1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA
TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY

WŁASNE
1.1. Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji 8.000
1.2. Wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem 2.000
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niewpisanym do licencji z wyłączeniem sytuacji gdy wykonujący
transport drogowy taksówką wystąpił o nową licencję

1.3. Wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego
zaświadczenia

8.000

1.4. Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, zmiany
danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie

800

1.5. Niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli
w całości lub w części

10.000

1.6. Nieprzechowywanie lub przechowywanie niekompletnych
dokumentów i innych nośników informacji, o których mowa
w art. 16a i art. 33a, przez podmioty wymienione w tym
przepisie

10.000

2. NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU PRZEWOZU
DROGOWEGO OSÓB

2.1. Wykonywanie przewozu regularnego bez wymaganego
zezwolenia, bez wymaganego zaświadczenia na wykonywanie
publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzenia
zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym

8.000

2.2. Wykonywanie przewozu regularnego z naruszeniem warunków
określonych w zezwoleniu, zaświadczeniu na wykonywanie
publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzeniu
zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym
dotyczących:

2.2.1.  –  dni 2.000
2.2.2.  – godzin odjazdu i przyjazdu 500
2.2.3.  – ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków 3.000
2.3. Wykonywanie przewozu regularnego bez obowiązującego

rozkładu jazdy
2.000

2.4. Wykonywanie przewozu regularnego pojazdem innym niż
autobus

5.000

2.5. Wykonywanie przewozu autobusem, który:
2.5.1.  –  nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym ze

względu na rodzaj wykonywanego przewozu  regularnego
5.000

2.5.2.       –  nie spełnia wymagań w zakresie wyposażenia i
oznakowania w związku z przewozem określonej kategorii
pasażerów

2.000

2.6. Pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem wykonującym
regularny przewóz niezgodnie z cennikiem opłat podanym do
publicznej wiadomości

2.000

2.7. Niewydanie pasażerowi wymaganego potwierdzenia wniesienia
opłaty za przejazd przed rozpoczęciem kursu z wyłączeniem
taksówki

2.000

2.8. Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia,
zmiany danych, o których mowa w art. 22b, w wymaganym
terminie

800

2.9. Wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym
transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie

8.000
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do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5

2.10. Wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem
niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art.
18 ust. 4a, z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18
ust. 4b

8.000

2.11. Brak harmonogramu okresów pracy kierowcy obejmującego
okresy prowadzenia pojazdu

2.000

3. NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU
MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW DROGOWYCH I

PRZEWOZÓW KABOTAŻOWYCH
3.1. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego bez

posiadania w pojeździe wymaganego ważnego zezwolenia
10.000

3.2. Niewypełnienie przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub niewłaściwie wypełnienie wymaganego przy
międzynarodowym przewozie drogowym rzeczy zezwolenia

8.000

3.3. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego
niezgodnie z przepisami ustawy, umową międzynarodową lub
warunkami określonymi w zezwoleniu

8.000

3.4. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego:
3.4.1. – bez posiadania w pojeździe certyfikatu potwierdzającego

spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów
bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu
wymaganego odpowiednio do posiadanego zezwolenia

8.000

3.4.2. –  pojazdem niespełniającym warunków określonych w
certyfikacie potwierdzającym spełnienie przez pojazd
odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków
dopuszczenia do ruchu

8.000

3.5. Wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia

10.000

3.6. Wykonywanie przewozu kabotażowego niezgodnie z warunkami
określonymi dla tego przewozu

10.000

3.7. Zlecenie przewozu drogowego zagranicznemu podmiotowi
nieposiadającego wymaganego zezwolenia na transport
kabotażowy

10.000

3.8. Zlecenie przewozu rzeczy pojazdem nienormatywnym
podmiotowi nieposiadającemu wymaganego zezwolenia

8.000

3.9. Umieszczania w liście przewozowym i innych dokumentach
danych i informacji niezgodnych ze stanem faktycznym

8.000

4. NARUSZENIE PRZEPISÓW O PRZEWOZIE ODPADÓW
4.1. Niezgłoszenie wykonywania przewozu drogowego odpadów, w

sytuacji gdy na przewóz nie jest wymagane zezwolenie
3.000

4.2. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych niż
niebezpieczne bez wymaganego zezwolenia

2.000

4.3. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych
bez wymaganego zezwolenia

6.000



- 45 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

4.4. Wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez
wymaganego zezwolenia

6.000

4.5. Wwóz odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez
wymaganego zezwolenia

10.000

4.6. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów tranzytem przez
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego
zezwolenia

6.000

5. NARUSZENIE PRZEPISÓW O CZASIE PROWADZENIA POJAZDU,
OBOWIĄZKOWYCH PRZERWACH I ODPOCZYNKU

5.1.

5.1.1.
5.1.2.

Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia
pojazdu:

– o czas powyżej 15 minut do jednej godziny
– za każdą następną rozpoczętą godzinę

100
200

5.2.

5.2.1.
5.2.2.

Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez
przerwy:

– o czas powyżej 15 minut do 30 minut
– za każde następne rozpoczęte 30 minut

150
200

5.3.
5.3.1.
5.3.2.

Skrócenie dziennego czasu odpoczynku:
– o czas powyżej 15 minut do jednej godziny
– za każdą następną rozpoczętą godzinę

100
200

5.4.
5.4.1.
5.4.2.

Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku:
– o czas do jednej godziny
– za każdą następną rozpoczętą godzinę

50
100

5.5.
5.5.1.
5.5.2.

Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu:
–  o czas powyżej 30 minut do dwóch godzin
– za każdą następną rozpoczętą godzinę

50
100

5.6.

5.6.1.
5.6.2.

Przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu
dwóch kolejnych tygodni:

– o czas powyżej jednej godziny do czterech godzin
– za każdą następną rozpoczętą godzinę

100
150

6. NARUSZENIE PRZEPISÓW O STOSOWANIU URZĄDZEŃ
REJESTRUJĄCYCH LUB CYFROWYCH URZĄDZEŃ

REJESTRUJĄCYCH SAMOCZYNNIE PRĘDKOŚĆ JAZDY,
CZAS JAZDY i POSTOJU

6.1. Naruszenie zasad i warunków wyposażenia pojazdu w urządzenie
rejestrujące (tachograf)

6.1.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym
w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące

3.000

6.1.2. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym
w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące,
które nie rejestruje wszystkich wymaganych elementów

2.000

6.1.3. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w 
urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące,
które nie rejestruje równolegle danych dotyczących okresów
aktywności kierowców prowadzących pojazd

1.000

6.1.4. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w 1.000
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urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez
wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub
kalibracji

6.1.5. Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem
wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące przez kierowcę
nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy

1.000

6.1.6. Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę,
nieposiadającego wymaganego wydruku z tachografu
w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub
jej nieposiadania – za każdy brakujący wydruk

100

6.2. Wykonywanie przewozu drogowego z ingerencją w działanie urządzenia
rejestrującego

6.2.1. Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub
cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie
kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu,
aktywności kierowcy i przebytej drogi

5.000

6.3. Naruszenie zasad i warunków używania urządzenia rejestrującego lub
cyfrowego urządzenia rejestrującego

6.3.1. Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego
24-godzinnego okresu – za każdy dzień

200 nie
więcej niż

2.000
6.3.2. Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub

nieprzeznaczonego dla danego typu urządzenia rejestrującego –
za każdą wykresówkę

100 nie
więcej niż

2.000
6.3.3. Okazanie podczas kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej

w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych – za każdą
wykresówkę

300

6.3.4. Używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku
kierowców

3.000

6.3.5. Jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowców 1.000
6.3.6. Okazana wykresówka nie zawiera przepisowych wpisów:

1. imienia lub nazwiska kierowcy
2. numeru rejestracyjnego pojazdu
3. miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki
4. miejsca lub daty końcowej używania wykresówki
5. stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia

użytkowania pojazdu
6. stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia

użytkowania pojazdu

50 za brak
każdej
danej

6.3.7. Nieokazanie wykresówki, danych z karty kierowcy, z tachografu
cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt
nieprowadzenia pojazdu podczas kontroli w przedsiębiorstwie –
za każdy dzień

500

6.3.8. Okazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki,
która nie zawiera wszystkich danych o okresach aktywności
kierowcy – za każdą wykresówkę

300

6.3.9. Udostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie niepełnych 300
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danych o okresach aktywności kierowcy  –  za każdy dzień
6.3.10. Okazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, na

której stwierdzono dokonanie niedozwolonych, bez użycia
urządzenia rejestrującego, ręcznych,  automatycznych lub
półautomatycznych zapisów prędkości, aktywności lub przebytej
drogi – za każdą wykresówkę

1.000
nie więcej

niż
5.000

6.3.11 Naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy –
za każdego kierowcę

500

6.3.12. Naruszenie obowiązku wczytywania danych urządzenia
rejestrującego – za każdy pojazd

500

6.3.13. Nieudostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie danych
wczytanych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy,
przechowywanych w przedsiębiorstwie – za każdy dzień

300

6.3.14. Samowolna ingerencja w dane zapisane w cyfrowym urządzeniu
rejestrującym, na karcie kierowcy lub na karcie
przedsiębiorstwa

5.000

7. NARUSZENIE PRZEPISÓW O UŻYWANIU INNYCH URZĄDZEŃ
POMIAROWO–KONTROLNYCH

7.1. Samowolna zmiana wskazań urządzeń pomiarowo-kontrolnych
zainstalowanych w pojeździe przy wykonywaniu transportu
drogowego taksówką

1.000

8. NARUSZENIE INNYCH PRZEPISÓW
8.1.  Wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt przez

przewoźnika nieposiadającego odpowiedniego zezwolenia
6.000”.

>

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. – PRAWO PRZEWOZOWE (Dz. U. z 2000 r. Nr 50,

poz. 601, z późn. zm.)

Art. 36.
1. Z przewozu są wyłączone rzeczy:

1) których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,
[2) które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na

urządzenia przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się
do przewozu środkami transportowymi,]

<2) które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze
względu na urządzenia przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi
transportu:

a) nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
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b) spowodowałoby naruszenie przepisów określających warunki wykonywania
przewozów drogowych, przepisów określających warunki pracy kierowców,
przepisów ruchu drogowego lub przepisów o drogach publicznych,>

3) niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do
przewozu na warunkach szczególnych.

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do
spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, może określać szczególne warunki przewozu:

1) rzeczy łatwo psujących się,
2) zwłok i szczątków zwłok ludzkich,
3) żywych zwierząt

- mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa przewozu, wymaganych warunków
przewozu oraz warunków sanitarnych dla zapewnienia ochrony zdrowia i środowiska.

Art. 43.
<1.> Jeżeli umowa lub przepis szczególny nie stanowią inaczej, czynności ładunkowe

należą odpowiednio do obowiązków nadawcy lub odbiorcy.
<2. Nadawca, odbiorca lub inny podmiot wykonujący czynności ładunkowe jest

obowiązany wykonać je w sposób zapewniający przewóz przesyłki towarowej
zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami o drogach publicznych, a w
szczególności niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów lub przekroczenia dopuszczalnych
nacisków osi.>

Art. 55.
1. Nadawca może zamieścić w liście przewozowym wskazówki co do postępowania z

przesyłką na wypadek:
1) przeszkody w przewozie powodującej niemożność wykonania umowy zgodnie z

warunkami określonymi w liście przewozowym,
2) przeszkody w wydaniu powodującej niemożność wydania przesyłki w miejscu

przeznaczenia odbiorcy określonemu w liście przewozowym.
Jeżeli w liście przewozowym brak takich wskazówek, przewoźnik zwraca się o nie do
nadawcy.

2. W razie zmiany drogi przewozu przewoźnik może pobrać przewoźne za rzeczywistą
drogę przewozu i obowiązuje go odpowiadający tej drodze termin przewozu, chyba że
przeszkody w przewozie są zawinione przez przewoźnika.

3. W razie usunięcia przeszkody przed otrzymaniem wskazówek od nadawcy, przewoźnik
kieruje przesyłkę do miejsca przeznaczenia lub wydaje ją odbiorcy, zawiadamiając o tym
nadawcę.

4. Przepis art. 54 ust. 3 stosuje się odpowiednio, chyba że przeszkody w przewozie lub
wydaniu przesyłki nastąpiły z winy przewoźnika.
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<Art. 55a.
1. Zabrania się nadawcy:

1) zlecania przewozu kabotażowego przewoźnikowi nieposiadającemu
odpowiedniego zezwolenia na taki przewóz lub wykonującemu przewóz
kabotażowy niezgodnie z warunkami takiego przewozu;

2) zlecania przewozu drogowego przesyłki towarowej pojazdem nienormatywnym
bez wymaganego zezwolenia na taki przewóz;

3) określania warunków drogowego przewozu przesyłki towarowej, których
realizacja mogłaby spowodować naruszenie przepisów określających warunki
wykonywania przewozów drogowych, przepisów określających warunki pracy
kierowców, przepisów ruchu drogowego lub przepisów o drogach publicznych;

4) umieszczania w liście przewozowym i innych dokumentach danych i informacji
niezgodnych ze stanem faktycznym;

5) uzależniania wysokości przewoźnego od masy lub objętości przesyłki towarowej
– w przypadku drogowego przewozu drewna, ładunków sypkich lub innych
ładunków masowych.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do spedytora, odbiorcy, organizatora
transportu lub innego podmiotu zlecającego przewóz.

3. Zasady odpowiedzialności podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2, za naruszenie
przepisu ust. 1 określają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2001 r. Nr

79, poz. 854, z późn. zm.)

Art. 30.
1. W zakładzie pracy, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa, każda z

nich broni praw i reprezentuje interesy swych członków.
2. Pracownik niezrzeszony w związku zawodowym ma prawo do obrony swoich praw na

zasadach dotyczących pracowników będących członkami związku, jeżeli wybrana przez
niego zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na obronę jego praw
pracowniczych.

21. W indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy
zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową,
pracodawca jest obowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o pracownikach
korzystających z jej obrony, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2. Nieudzielenie tej informacji
w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową organizacją
związkową w sprawach dotyczących tych pracowników.

3. W sprawach dotyczących zbiorowych praw i interesów pracowników organizacje
związkowe mogą tworzyć wspólną reprezentację związkową.
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4. W sprawach wymagających zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z
organizacjami związkowymi, organizacje te przedstawiają wspólnie uzgodnione
stanowisko. Sposób ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez każdorazowo
wyłanianą do tych spraw wspólną reprezentację związkową określa porozumienie
zawarte przez organizacje związkowe.

[5. Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród i
premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu urlopów
lub regulaminu pracy, a także okresów rozliczeniowych, o których mowa w art. 129 § 2 i
art. 135 § 2 i 3 Kodeksu pracy, oraz wykazu prac, o którym mowa w art. 1517 § 4
Kodeksu pracy, organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne w
rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy nie przedstawią wspólnie uzgodnionego
stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po
rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.]

<5. Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród i
premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu
urlopów lub regulaminu pracy, okresów rozliczeniowych, o których mowa w art.
129 § 2 i w art. 135 § 2 i 3 Kodeksu pracy, wykazu prac, o którym mowa w art. 1517

§ 4 Kodeksu pracy lub indywidualnego rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art.
8 ust. 2–4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92,
poz. 879, z późn. zm.) organizacje związkowe albo organizacje związkowe
reprezentatywne w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, nie przedstawią wspólnie
uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje
pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.>

6. (skreślony).

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2005 r.

Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

pkt 1-42c pominięte
[43) taksówka - pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony i oznaczony,

przeznaczony do przewozu za ustaloną na podstawie taksometru opłatą:
a) osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu

podręcznego (taksówka osobowa),
b) ładunków o masie nieprzekraczającej 2,5 t (taksówka bagażowa);]

<43) taksówka – pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony,
przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą
oraz ich bagażu podręcznego za ustaloną na podstawie taksometru opłatą;>

pkt 44-59 pominięte
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Art. 39.
1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem

wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas
jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:
1) osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów;
2) kobiety o widocznej ciąży;
[3) kierującego taksówką osobową podczas przewożenia pasażera;]
<3) kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera;>
4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;
5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kontroli
Skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej - podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;

6) funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności
służbowych;

7) zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;
8) konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;
9) osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku

inwalidzkim.
3. W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do

12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym
urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz
właściwym warunkom technicznym.

[4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, autobusem,
specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr
191, poz. 1410, z późn. zm.), pojazdem Policji, Straży Granicznej lub Straży Gminnej
(Miejskiej).]

<4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką, autobusem,
specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.
Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), pojazdem Policji, Straży Granicznej lub Straży
Gminnej (Miejskiej).>

Art. 74.
1. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, w przypadkach określonych w ust. 2, starosta

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając
pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.

2. Czasowej rejestracji dokonuje się:
1) z urzędu - po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu;
2) na wniosek właściciela pojazdu - w celu umożliwienia:
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a) wywozu pojazdu za granicę,
b) przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,
c) przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania

technicznego lub naprawy;
3) na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub

jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu
umożliwienia odpowiednich badań.

<2a. Czasowej rejestracji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, można dokonać, pomimo braku
dołączonych do wniosku o rejestrację dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 6, 6a i 8. Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu
rejestracyjnego.

2b. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu
złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu
rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.>

3. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni, z zastrzeżeniem ust.
4. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw
związanych z rejestracją pojazdu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, rejestracji dokonuje się na okres wynikający
z wniosku, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

5. Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne
zwraca się do organu, który je wydał, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2
pkt 2 lit. a.

Art. 81.
1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego

wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany
przedstawiać go do badania technicznego.

2. Badania techniczne dzieli się na badania okresowe i badania dodatkowe.
3. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą

rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Badaniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega:

1) nowy pojazd, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji, o którym
mowa w art. 68 ust. 1, lub zostało wydane zwolnienie z obowiązku homologacji, o
którym mowa w art. 70,

2) nowy pojazd sprowadzony z zagranicy, na którego typ zostało wydane świadectwo
homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji przez właściwy organ
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

3) zarejestrowany pojazd sprowadzony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym:
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a) na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji zgodnie ze
wspólnotową procedurą homologacji przez właściwy organ państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w okresie od dnia
pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu okresowego badania
technicznego określonego w ust. 5, lub

b) w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez
właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja o
wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności

[- z wyjątkiem taksówki osobowej, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio
przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym
towarów niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym
podlegającym dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do
ruchu lewostronnego.]
<– z wyjątkiem taksówki, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio
przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym
towarów niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym
podlegającym dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego
konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego.>

5. Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem ust.
6-10.

[6. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem
3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej
rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania
technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia
badania. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki osobowej,
pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5
do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki
"SAM", pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego
do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom
technicznym.]

<6. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed
upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia
pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego
badania technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia
przeprowadzenia badania. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary
niebezpieczne, taksówki, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego
do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego
transportu drogowego osób, pojazdu marki „SAM”, pojazdu zasilanego gazem,
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pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu
państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym.>

7. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru
przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed
upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

8. Przepisy ust. 6 i 7 dotyczą również pojazdów, o których mowa w ust. 6 i 7,
zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą. W tym przypadku za dzień pierwszej
rejestracji, o której mowa w ust. 6 i 7, przyjmuje się dzień pierwszej rejestracji za
granicą.

9. Okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza się przed upływem roku od dnia
pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy.

10. Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym. W
przypadku pojazdu zabytkowego, wykorzystywanego do zarobkowego transportu
drogowego podlega on corocznym badaniom technicznym.

11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3-5, dodatkowemu badaniu technicznemu
podlega pojazd:

1) skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego:
a) w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub

narusza wymagania ochrony środowiska,
b) który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone

zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z
zastrzeżeniem pkt 5, lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny
wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu:
a) w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji,
b) jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on

w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska;
3) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących

zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6, z
wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem;

[4) który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa, pojazd
uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu
państwowego lub pojazd odpowiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie z
przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;]

<4) który ma być używany jako taksówka, pojazd uprzywilejowany, pojazd do
nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd
odpowiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych;>

5) w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego
odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia
określonego w grupach 3 i 10 działu II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) w zakresie
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elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na
bezpieczeństwo ruchu drogowego;

6) w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub
naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie
dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

7) dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i
usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o
podatku dochodowym od osób prawnych;

8) autobus, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej
wynosi 100 km/h, co do zgodności z dodatkowymi warunkami technicznymi;

9) dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych
porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego.

12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym
dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu
wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność
urządzenia technicznego.

13. W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może
być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym
mowa w art. 79a.

14. Termin ważności badania technicznego pojazdu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. b,
uznaje się, o ile nie jest dłuższy niż termin ważności badania technicznego ustalany na
podstawie ust. 5-10.

15. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób
przeprowadzenia badań technicznych oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych
badaniach, uwzględniając w szczególności zakres warunków technicznych pojazdów
podlegających badaniu.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O

WYKROCZENIA (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.)

Art. 96.
§ 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w

przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń - do 1.000 zł.
[§ 1a. W postępowaniu mandatowym, w sprawach, w których oskarżycielem publicznym jest

właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy, można nałożyć grzywnę w wysokości do
2.000 zł.]

<§ 1a. W postępowaniu mandatowym, w sprawach:
1) w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Państwowej

Inspekcji Pracy,
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2) naruszeń przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego
wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.), w
których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Inspekcji Transportu
Drogowego lub Policji

– można nałożyć grzywnę w wysokości do 2.000 zł.>
§ 1b. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika

określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania
takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu
mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5.000 zł.

§ 2. W drodze mandatu karnego nie nakłada się grzywny za wykroczenia, za które
należałoby orzec środek karny, a także w wypadku określonym w art. 10 § 1 Kodeksu
wykroczeń. W sytuacji określonej w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń nałożenie grzywny
w drodze mandatu karnego jest możliwe jedynie, gdy w zakresie wszystkich
naruszonych przepisów postępowanie mandatowe jest dopuszczalne.

§ 3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi wzory formularzy mandatu
karnego oraz szczegółowy sposób nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
mając na względzie potrzebę ujednolicenia zasad wymierzania przez funkcjonariuszy
uprawnionych organów grzywny w drodze mandatu karnego, a także pouczenia osób
ukaranych mandatem o ich prawach i obowiązkach.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O CZASIE PRACY KIEROWCÓW (Dz. U. Nr 92 poz.

879, z późn. zm.)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) transport drogowy - transport drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001
r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.);

2)  przewóz drogowy - przewóz drogowy w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr
561/2006;

3)  przewóz regularny - międzynarodowy przewóz regularny w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125,
poz. 874, z późn. zm.) oraz publiczny transport zbiorowy w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5,
poz. 13);

4) stanowisko pracy kierowcy:
a) siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki,

oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności
filie, przedstawicielstwa i oddziały,

b) pojazd, który kierowca prowadzi,
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c) każde inne miejsce, w którym kierowca wykonuje czynności związane z
wykonywanymi przewozami drogowymi;

5) tydzień - okres pomiędzy godziną 0000 w poniedziałek i godziną 2400 w niedzielę;
6) dzienny okres odpoczynku - okres odpoczynku kierowcy, w rozumieniu

rozporządzenia (WE) nr 561/2006;
<6a) pora nocna – okres czterech godzin pomiędzy godziną 00.00 i godziną 07.00;

definicje pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie dla celów
ustalania czasu pracy;>

7) podróż służbowa - każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na
polecenie pracodawcy:

a) przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, lub
b) wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, w celu wykonania

przewozu drogowego.

Art. 8.
<1.> Dla celów rozliczania czasu pracy i ustalania uprawnienia do wynagradzania za pracę

w godzinach nadliczbowych, przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając
od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem
czasu pracy.

<2. Indywidualny rozkład czasu pracy pracownika ustalany przez pracodawcę może
przewidywać różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy; w takim przypadku
ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy
w godzinach nadliczbowych.

3. Indywidualny rozkład czasu pracy, o którym mowa w ust. 2, wprowadza się w
porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli pracodawca nie jest
objęty działaniem takiej organizacji, po porozumieniu z przedstawicielami
pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

4. Zastosowanie rozkładu czasu pracy, wskazanego w ust. 1, nie może naruszać prawa
pracownika do odpoczynków, o których mowa w art. 14.>

Art. 11.
1. Czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w

przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym
nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1 i 3-5.

2. Rozkłady czasu pracy kierowcy wykonującego przewóz regularny osób są ustalane na
okresy nie krótsze niż 2 tygodnie, z zastrzeżeniem art. 19.

[2a. Rozkładów czasu pracy nie ustala się dla kierowcy wykonującego przewóz rzeczy.]
<2a. Rozkładów czasu pracy nie ustala się dla kierowcy wykonującego przewóz rzeczy

lub okazjonalny przewóz osób.>

Art. 15.
[1. Do kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym mogą być stosowane rozkłady

czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 10 godzin
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na dobę, a do pozostałych kierowców do 12 godzin na dobę - w ramach systemu
równoważnego czasu pracy.]

<1. Do kierowców wykonujących przewóz drogowy mogą być stosowane rozkłady
czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12
godzin na dobę – w ramach systemu równoważnego czasu pracy.>

2. W systemie równoważnego czasu pracy wymiar czasu pracy przedłużony w
poszczególnych dniach jest równoważony skróconym czasem pracy w innych dniach lub
dniami wolnymi od pracy.

3. Okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 1 miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony,

nie więcej jednak niż do 3 miesięcy.
5. Przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres

rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.
<6. Postanowienia art. 11 ust. 2a stosuje się odpowiednio.>

[Art. 17.
Do kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym może być stosowany, w przypadkach
uzasadnionych rodzajem wykonywanych przewozów lub ich szczególną organizacją,
zadaniowy czas pracy, w którym zadania przewozowe ustala pracodawca w takim wymiarze,
aby mogły być wykonane w ramach czasu pracy określonego w art. 11 oraz z uwzględnieniem
przepisów dotyczących przerw przeznaczonych na odpoczynek i okresów odpoczynku. Rozkład
czasu pracy w okresie wykonywania danego zadania przewozowego ustala kierowca.]

<Art. 17.
Do kierowców wykonujących przewóz drogowy może być stosowany, w przypadkach
uzasadnionych rodzajem wykonywanych przewozów lub ich szczególną organizacją,
zadaniowy czas pracy, w którym zadania przewozowe ustala pracodawca w takim
wymiarze, aby mogły być wykonane w ramach czasu pracy określonego w art. 11 oraz z
uwzględnieniem przepisów dotyczących przerw przeznaczonych na odpoczynek i
okresów odpoczynku. Rozkład czasu pracy w okresie wykonywania danego zadania
przewozowego ustala kierowca.>

Art. 24.
Pracodawca jest obowiązany:

1) poinformować kierowców o obowiązujących ich przepisach z zakresu czasu pracy, w
sposób przyjęty u danego pracodawcy oraz

[2) uzyskać od kierowcy oświadczenie na piśmie o wymiarze zatrudnienia albo o
niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.]

<2) uzyskać od kierowcy oświadczenie na piśmie:
a) o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego

pracodawcy,
b) o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów

drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy,
albo o ich niewykonywaniu.>
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Art. 25.
[1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:

1) zapisów na wykresówkach;
2) wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
3) plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
4) innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności;
5) rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-4.]

<1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:
1) zapisów na wykresówkach,
2) wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
3) plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
4) innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej

czynności, lub
5) rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa

w pkt 1-4.>
<1a. W stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz

pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę
nocną, nie ewidencjonuje się godzin pracy.

1b. Pracodawcy, którzy prowadzą ewidencję w formie wskazanej w ust. 1, lub których
dotyczy ust. 1a, zobowiązani są do prowadzenia indywidualnych kart ewidencji
nieobecności pracownika w pracy z podziałem na rodzaj i wymiar.>

2. Ewidencję czasu pracy, o której mowa w ust. 1, pracodawca:
1) udostępnia kierowcy na jego wniosek;
2) przechowuje przez okres 3 lat po zakończeniu okresu nią objętego.

Art. 27.
1. Okresy przerw w prowadzeniu pojazdu, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr

561/2006 i w art. 7 ust. 1 i 2 Umowy AETR, zalicza się do czasu dyżuru, o którym mowa
w art. 9.

2. Okresy odpoczynku, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 561/2006
i w art. 8 ust. 1, 2 i 7 Umowy AETR, nie mogą być traktowane jak czas dyżuru, o którym
mowa w art. 9.

3. Okresy przerw w prowadzeniu pojazdu, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr
561/2006 i w art. 7 ust. 1 i 2 Umowy AETR, w części obejmującej 15 minut, wlicza się
do czasu pracy kierowcy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co
najmniej 6 godzin.

4. Do kierowców, którzy wykorzystali przerwy w prowadzeniu pojazdu przeznaczone na
odpoczynek, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 i art. 7 ust. 1 i 2 Umowy
AETR, nie stosuje się przerwy, o której mowa w art. 13 ust. 1.
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[5. Do kierowców, którzy wykorzystali okres odpoczynku, o którym mowa w art. 8 ust. 1-5
rozporządzenia (WE) nr 561/2006 i w art. 8 ust. 1-3 Umowy AETR, nie stosuje się
odpoczynku, o którym mowa w art. 14.]

<5. Do kierowców, którzy wykorzystali okres odpoczynku, o którym mowa w art. 8
rozporządzenia (WE) nr 561/2006 i w art. 8 ust. 1–3 Umowy AETR, nie stosuje się
odpoczynku, o którym mowa w art. 14.>

Art. 31d.
1. Normy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, dziennego i tygodniowego okresu

odpoczynku obowiązują także kierowcę wykonującego przewozy na rzecz więcej niż
jednego podmiotu.

2. Sporządzane rozkłady jazdy dla kierowców wykonujących przewozy regularne, których
trasa nie przekracza 50 km, uwzględniają możliwość wykorzystywania przerw
określonych w art. 31b.

<3. Postanowienia art. 24 pkt 2 stosuje się odpowiednio.>

Art. 31e.
1. Rozkład czasu pracy ustala się na okres co najmniej jednego miesiąca.
2. Rozkład czasu pracy zawiera następujące dane: imię i nazwisko kierowcy, miejsce bazy

pojazdu, który kierowca ma prowadzić, ustalony harmonogram okresów pracy kierowcy
obejmujących okresy prowadzenia pojazdu, wykonywania innej pracy, przerw i
pozostawania w dyspozycji oraz dni wolne.

3. Rozkład czasu pracy kierowcy ustala i podpisuje pracodawca lub podmiot, na rzecz
którego kierowca wykonuje przewozy.

<4. Postanowienia ust. 1 stosuje się także, gdy kierowca w trakcie przyjętego okresu
rozliczeniowego czasu pracy wykonuje przewozy inne, niż wskazane w rozdziale
4a.>

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO O RUCHU

DROGOWYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 225, poz. 1466)

Art. 5.
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz.
874, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 50:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym;",
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b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"8) rodzaju używanego paliwa poprzez pobranie próbek paliwa z pojazdu.";

2) art. 50a otrzymuje brzmienie:
"Art. 50a. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy tryb kontroli, o której mowa w art. 50 pkt
8, uwzględniając sposób przeprowadzenia kontroli i badania próbek
rodzaju używanego paliwa.";

3) w art. 51:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Główny Inspektor Transportu Drogowego koordynuje, nadzoruje i
kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów transportu drogowego
oraz nadzoruje wykonanie w roku budżetowym planów rzeczowo-
finansowych w części dotyczącej wojewódzkich inspektoratów transportu
drogowego.",

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
"5. Czynności związane z realizacją zadań określonych w art. 50 w zakresie

określonym w art. 68-75 wykonują inspektorzy Inspekcji, zwani dalej
"inspektorami".

6. W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji
organem właściwym jest:
1) Główny Inspektor Transportu Drogowego - w sprawach związanych z

kontrolą przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących
pojazdami w zakresie, o którym mowa w art. 129g ust. 1 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) wojewódzki inspektor - w pozostałych sprawach.",
c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 6 pkt 2, jest Główny
Inspektor Transportu Drogowego.";

4) w art. 52:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Główny Inspektor Transportu Drogowego kieruje Inspekcją przy pomocy
podległego mu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz
delegatur terenowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego,
zwanych dalej "delegaturami".",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:
"1a. Główny Inspektor Transportu Drogowego może sprawę należącą do

właściwości delegatury przejąć lub przekazać do załatwienia innej
delegaturze albo sprawę należącą do swojej właściwości przekazać do
załatwienia wskazanej delegaturze.

1b. Delegaturami kierują naczelnicy delegatur. Decyzje i postanowienia w
sprawach z zakresu właściwości delegatur oraz w sprawach przekazanych
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do załatwienia przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego
naczelnicy delegatur wydają w imieniu Głównego Inspektora Transportu
Drogowego.

1c. Obsługę delegatury zapewnia wojewódzki inspektorat transportu
drogowego będący jej siedzibą.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje statut Głównemu

Inspektoratowi Transportu Drogowego, w którym określa organizację
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i jego delegatur, w tym
terytorialny zasięg działania delegatur oraz wojewódzkie inspektoraty
transportu drogowego będące ich siedzibami.";

5) w art. 53 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Zastępcę wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, na

wniosek wojewódzkiego inspektora, w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem
Transportu Drogowego.";

6) w art. 54:
a) w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 i 12 w

brzmieniu:
"11) wykonuje zadania Inspekcji dotyczące kontroli i nadzoru nad

przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami
w zakresie, o którym mowa w art. 129g ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

12) uzgadnia opracowane przez wojewodów projekty rocznych planów
rzeczowo-finansowych w części dotyczącej wojewódzkich inspektoratów
transportu drogowego.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Zadania Głównego Inspektora Transportu Drogowego finansowane są z

budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do
spraw transportu.";

7) w art. 70 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Inspektor wykonuje czynności kontrolne w obecności kontrolowanego albo

osoby przez niego upoważnionej, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, w
obecności kierującego.";

8) art. 71 otrzymuje brzmienie:
"Art. 71. Zatrzymanie pojazdu do kontroli może być dokonane tylko przez

umundurowanego inspektora.";
9) w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowisku inspektora poprzedzone jest
praktyką w ramach kursu specjalistycznego zakończonego egzaminem
kwalifikacyjnym, z zastrzeżeniem art. 76a ust. 3.";

10) art. 76a otrzymuje brzmienie:



- 63 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

"Art. 76a. 1. Uprawnienia kontrolne inspektorów Inspekcji przysługują również
pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego po
spełnieniu warunków, o których mowa w art. 76 ust. 1.

2. Do pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, o
których mowa w ust. 1, przepisy art. 55, art. 56, art. 69 ust. 1 i 1a, art.
70, art. 71, art. 73 i art. 74 stosuje się odpowiednio.

3. Decyzję o skierowaniu pracownika Głównego Inspektoratu Transportu
Drogowego na egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 76 ust. 1
pkt 6, podejmuje Główny Inspektor Transportu Drogowego. W takim
przypadku skierowanie na egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa w
art. 76 ust. 1 pkt 6, nie wymaga odbycia przez pracownika kursu
specjalistycznego oraz praktyki w ramach tego kursu.";

11) art. 79 otrzymuje brzmienie:
"Art. 79. 1. Inspektorzy podczas i w związku z pełnieniem obowiązków

służbowych korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym
dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Inspektorzy podczas i w związku z pełnieniem obowiązków
służbowych mają prawo:
1) żądać niezbędnej pomocy od instytucji państwowych oraz organów

administracji rządowej i samorządu terytorialnego, które w zakresie
swojego działania obowiązane są nieodpłatnie udzielić żądanej
pomocy w granicach obowiązujących przepisów prawa;

2) zwracać się do przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i
organizacji społecznych, a w nagłych wypadkach również do każdej
osoby, o udzielenie niezbędnej pomocy w granicach obowiązujących
przepisów prawa.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracowników Głównego
Inspektoratu Transportu Drogowego, o których mowa w art. 76a ust.
1.";

[12) w art. 93:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.Uprawnieni do kontroli, o których mowa w art. 89 ust. 1, mają prawo
nałożyć na wykonującego przewozy drogowe lub inne czynności związane z
tym przewozem karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej, z
zastrzeżeniem ust. 9a-9c",

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
"9.Uprawnieni do kontroli, o których mowa w art. 89 ust. 1, nakładają, w

drodze decyzji administracyjnej, na podmiot wykonujący inne czynności
związane z przewozem karę pieniężną, o której mowa w art. 92 ust. 1, jeżeli
okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że podmiot ten miał
wpływ lub godził się na powstanie naruszenia obowiązków lub warunków
przewozu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 9a-9c.",

c) po ust. 9 dodaje się ust. 9a-9c w brzmieniu:
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"9a.Funkcjonariusz Policji, który ujawni naruszenie, za które niniejsza ustawa
przewiduje karę pieniężną, przekazuje dokumenty z przeprowadzonej
kontroli właściwemu ze względu na miejsce kontroli wojewódzkiemu
inspektorowi transportu drogowego.

9b. W przypadku, o którym mowa w ust. 9a, postępowanie administracyjne
prowadzi i decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej wydaje
wojewódzki inspektor transportu drogowego.

9c. Przepisów ust. 9a i 9b nie stosuje się w przypadku ujawnienia przez
funkcjonariusza Policji naruszenia, za które niniejsza ustawa przewiduje
karę pieniężną, popełnionego przez zagranicznego przewoźnika
drogowego.",

d) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
"11.Do kar, o których mowa w ust. 10, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z
późn. zm.).".]

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI (Dz. U. Nr 30, poz.

151, Nr 92, poz. 530 i Nr 106, poz. 622)

Art. 125.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

pkt 1-5 pominięte
[6) w art. 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, autobusem,
specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 36 ust.
2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), pojazdem Policji, Straży Granicznej lub
Straży Gminnej (Miejskiej).";]

pkt 7-18 pominięte


