
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 8 października 2010 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 989)

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:

1) droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla
pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych
znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów,
ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

1a) droga publiczna - droga w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.);

1b) droga wewnętrzna - droga w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych;

2) droga twarda - drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej,
klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych,
jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi;

3) autostrada - drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na
której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów
samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co
najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep;

4) droga ekspresowa - drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi
znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną
tylko do ruchu pojazdów samochodowych;

5) droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów
jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

6) jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy
torowisk wydzielonych z jezdni;

7) pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu
pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi;

8) pobocze - część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu
pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia
zwierząt;
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9) chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych;
10) skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich

połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie
przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia,
połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą
dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną;

11) przejście dla pieszych - powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska
przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami
drogowymi;

12) przejazd dla rowerzystów - powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do
przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

13) przystanek - miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone
odpowiednimi znakami drogowymi;

14) tunel - budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;
15) obszar zabudowany - obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi;
16) strefa zamieszkania - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym

obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są
odpowiednimi znakami drogowymi;

16a) strefa ruchu - obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który
wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi;

17) uczestnik ruchu - pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające w
pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze;

18) pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót
lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również
osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek
dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a
także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;

19) kolumna pieszych - zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kierownika lub
dowódcę;

20) kierujący - osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę,
która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta
pojedynczo lub w stadzie;

21) kierowca - osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym;
22) szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu

zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w
stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie;

23) ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić
innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany
prędkości, a pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku;

24) ruch kierowany - ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo
przez uprawnioną osobę;

25) niedostateczna widoczność - widoczność występującą od zmierzchu do świtu, a także
w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu;
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26) wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu
poruszającego się w przeciwnym kierunku;

27) omijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu,
uczestnika ruchu lub przeszkody;

28) wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu
poruszającego się w tym samym kierunku;

29) zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub
przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde
unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów;

30) postój pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów
ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę;

31) pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę
lub urządzenie do tego przystosowane;

32) pojazd silnikowy - pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu
szynowego;

33) pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z
prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;

34) pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość
jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego;

35) pojazd członowy - zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego
z naczepą;

36) pojazd specjalny - pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do
wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania
nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być
przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji;

37) pojazd używany do celów specjalnych - pojazd samochodowy przystosowany w
sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu
Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, kontrolę skarbową,
Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu
Drogowego i Służbę Więzienną;

38) pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich
świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z
włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również
pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy
uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego
światła błyskowego;

39) pojazd zabytkowy - pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany
do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także
pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;

40) samochód osobowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do
przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu;
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41) autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej
niż 9 osób łącznie z kierowcą;

41a) autobus szkolny - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy
pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z
napisem barwy czarnej "autobus szkolny";

42) samochód ciężarowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do
przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy
przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9
łącznie z kierowcą;

42a) ciągnik samochodowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie
wyłącznie do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i
ciągnik balastowy;

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);
44) ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem

do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również
przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych;

45) motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem -
wielośladowy;

46) motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o
pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza
prędkość jazdy do 45 km/h;

47) rower - pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej
tym pojazdem;

48) wózek inwalidzki - pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby
niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja
ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego;

49) zespół pojazdów - pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako
całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania;

49a) kolejka turystyczna - zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego, którego
konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, albo pojazdu wolnobieżnego oraz
przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób, wykorzystywanych w
ramach prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług turystycznych;

50) przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem;
51) przyczepa lekka - przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750

kg;
52) naczepa - przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten

pojazd;
53) masa własna - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami,

smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego;
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54) dopuszczalna masa całkowita - największą określoną właściwymi warunkami
technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do
poruszania się po drodze;

55) rzeczywista masa całkowita - masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim
rzeczy i osób;

56) dopuszczalna ładowność - największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić
pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej
pojazdu;

57) nacisk osi - sumę nacisków, jaką na drogę wywierają koła znajdujące się na jednej
osi;

58) VIN - numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta[.]<;>
<59) urządzenie rejestrujące – stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w

pojeździe albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za
pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego
przez kierujących pojazdami.>

Art. 78.
1. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy

właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli
była wydana.

1a. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu czasowo wycofanego z ruchu
dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi decyzję o czasowym
wycofaniu pojazdu i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie
nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;
2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w

dowodzie rejestracyjnym.
3. Zdarzenia, o których mowa w ust. 2, są dokumentowane w karcie pojazdu; odpowiednich

wpisów dokonuje starosta.
4. Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego

organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie,
chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie
mógł zapobiec.

<5. W przypadku, gdy właścicielem lub posiadaczem pojazdu jest:
1) osoba prawna,
2) jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne

przepisy przyznają zdolność prawną,
3) jednostka samorządu terytorialnego,
4) spółka kapitałowa w organizacji,
5) podmiot w stanie likwidacji,
6) przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną,
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7) zagraniczna jednostka organizacyjna
– do udzielenia informacji, o której mowa w ust. 4, obowiązana jest osoba
wyznaczona przez organ uprawniony do reprezentowania tego podmiotu na
zewnątrz, a w przypadku niewyznaczenia takiej osoby – osoby wchodzące w skład
tego organu zgodnie z żądaniem organu, o którym mowa w ust. 4, oraz sposobem
reprezentacji podmiotu.>

Art. 129.
1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i

jego kontrolowanie należą do zadań Policji.
2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony

do:
1) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu

korzystania z drogi lub używania pojazdu;
2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego

używaniem, zaświadczenie, o którym mowa w art. 95a ust. 1 pkt 2, a także
dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie
składki tego ubezpieczenia;

2a) żądania okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, o
którym mowa w art. 71 ust. 5, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko
osoby nim kierującej;

3) żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku
do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu
w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie
do alkoholu;

4) sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub
nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;

5) sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas
jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku;

6) zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów
stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty
kierowcy w przypadkach przewidzianych 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) zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr
2135/98 z dnia 24 września 1998 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr
3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym
oraz dyrektywę nr 88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr
3820/85 i Rady (EWG) nr 3821/85 (Dz. Urz. WE L 274 z 09.10.1998, str. 1);

7) wydawania poleceń:
a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub

zagrażającą jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie
drogi,
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b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania;
8) uniemożliwienia:

a) kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie
po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi
zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi
albo naruszają wymagania ochrony środowiska,

c) korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli kierujący nim nie okazał
dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie
składki tego ubezpieczenia,

d) kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów
uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

9) używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania
pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia
wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego;

<9a) używania urządzeń rejestrujących;>
10) usuwania lub przemieszczania pojazdu w przypadkach, o których mowa w art. 130a

ust. 1-3;
11) kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych

z tym przewozem;
12) używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do

wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu;
13) występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia

kierującego pojazdem;
14) pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub naciski osi przekraczają określone

wielkości; pilotowanie wykonywane jest za opłatą ponoszoną przez właściciela lub
posiadacza pojazdu.

3. Przepisów ust. 2 pkt 3, 4 i 6 nie stosuje się do szefów i cudzoziemskiego personelu
przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw
obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i
immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź
powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności,
oraz do innych osób korzystających z tych przywilejów i immunitetów.

4. Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę
wojskową kierujących innymi pojazdami, a także kierowanie ruchem drogowym w
związku z pilotowaniem kolumn wojskowych należy również do Żandarmerii Wojskowej
i wojskowych organów porządkowych. W tym zakresie Żandarmerii Wojskowej i
wojskowym organom porządkowym przysługują uprawnienia policjantów określone w
ust. 2.
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4a. Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży
Granicznej lub organów celnych, którym przysługują uprawnienia, o których mowa w
ust. 2 pkt 1-5 i 7-12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1.

4b. Dodatkowo funkcjonariusze ci mogą odmówić prawa przekroczenia granicy pojazdem,
jeżeli:

1) pojazd kierowany jest przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub stanie
po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli nie ma
możliwości zabezpieczenia pojazdu w inny sposób;

2) pojazd kierowany jest przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych
dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem lub używania pojazdu,
dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie
składki tego ubezpieczenia;

3) stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje
uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska;

4) pojazd przekracza dopuszczalną masę całkowitą lub naciski osi określone w
przepisach ruchu drogowego.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw transportu, kierując się w szczególności możliwością zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez Policję w związku z
pilotowaniem pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób pilotowania
pojazdów, których wymiary, masa lub naciski osi przekraczają dopuszczalne wielkości,
oraz określi wysokość opłat uiszczanych przez ich właścicieli lub posiadaczy.

[Art. 129a.
Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami, którzy wykonują transport
drogowy lub przewóz na potrzeby własne, należy również do inspektorów Inspekcji
Transportu Drogowego. W tym zakresie inspektorom przysługują uprawnienia określone w
art. 129 ust. 2.]

<Art. 129a.
1. Kontrola ruchu drogowego w odniesieniu do kierującego pojazdem:

1) który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001
r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.),

2) w stosunku do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kieruje pojazdem
w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego
podobnie do alkoholu,

3) który naruszył przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego
naruszenia przy użyciu:

a) przyrządów kontrolno-pomiarowych,
b) przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe albo na statku powietrznym

urządzeń rejestrujących,
4) który rażąco naruszył przepisy o ruchu drogowym lub spowodował zagrożenie

jego bezpieczeństwa
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– należy również do Inspekcji Transportu Drogowego.
2. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w

ust. 1, inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego przysługują uprawnienia
określone w art. 129 ust. 1 i 2, w tym również wobec właściciela lub posiadacza
pojazdu.>

Art. 129b.
1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną

(miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).
2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego

wobec:
1) kierującego pojazdem:

a) niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego
odpowiednim znakiem drogowym,

[b) naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i
zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeń działających samoczynnie;]

<b) naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i
zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego;>

2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:
a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
b) ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe

wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
c) ruchu pieszych.

3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2,
strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do:

1) zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem, z wyłączeniem pojazdów
kierowanych przez osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b;

[2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem;
3) używania urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia

przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami;]
<2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i

jego używaniem;
3) używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia

zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może
znajdować się w ruchu;>

4) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu
korzystania z drogi lub używania pojazdu;

5) wydawania poleceń:
a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub

zagrażającą jego bezpieczeństwu,
b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania[.]<;>

<6) sprawdzenia wykonania obowiązków określonych w art. 78 ust. 2;
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7) żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył
pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.>

[4. Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać czynności z zakresu kontroli ruchu
drogowego z użyciem urządzeń, o których mowa w ust. 3 pkt 3, w miejscu i czasie
uzgodnionym z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub
rejonowym Policji.]

<4. Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i
wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem
autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z
użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w
oznakowanym miejscu i czasie, uzgodnionych z właściwym miejscowo
komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.>

Art. 129f.
Strażnicy straży gminnych (miejskich), strażnicy leśni oraz funkcjonariusze Straży Parku w
związku z wykonywaniem czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego są obowiązani do
czasu przybycia Policji uniemożliwić kierowanie pojazdem osobie, co do której istnieje
uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu
alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

<Art. 129g.
1. Ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w

pasie drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu
drogowego:

a) przekraczania dopuszczalnej prędkości,
b) niestosowania się do sygnałów świetlnych

– z zastrzeżeniem art. 129b ust. 3 pkt 3, należy do Inspekcji Transportu Drogowego.
2. Wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, Inspekcja Transportu Drogowego:

1) rejestruje obrazy naruszeń przepisów ruchu drogowego i przetwarza do celów
określonych w niniejszej ustawie obraz pojazdu, którym naruszono przepisy
ruchu drogowego, oraz wizerunek kierującego pojazdem, jeżeli został on
zarejestrowany oraz dane obejmujące:

a) numer rejestracyjny pojazdu, którym naruszono przepisy,
b) datę, czas oraz określenie miejsca popełnienia naruszenia,
c) rodzaj naruszenia,
d) dane właściciela lub posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem,
e) numer identyfikacyjny urządzenia rejestrującego;

2) w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, o których mowa w ust. 1,
prowadzi czynności wyjaśniające, kieruje do sądu wnioski o ukaranie, oskarża
przed sądem oraz wnosi środki odwoławcze – w trybie i zakresie określonych w
ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o
wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.);
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3) wnioskuje do zarządców dróg publicznych, z wyłączeniem dróg zarządzanych
przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, o instalację lub
usunięcie urządzenia rejestrującego albo obudowy na to urządzenie, z
zastrzeżeniem iż w sprawach dotyczących urządzeń rejestrujących naruszenia
przepisów ruchu drogowego o dopuszczalnej prędkości wniosek wymaga
uprzedniego zasięgnięcia opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji;

4) dokonuje zakupu i naprawy oraz wykonuje czynności wynikające z bieżącej
eksploatacji i obsługi urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia, w
tym czynności obejmujące import danych zarejestrowanych przez te urządzenia
oraz montaż urządzeń w zainstalowanych obudowach w przypadku urządzeń
zainstalowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego lub zarządcę drogi
działającego na wniosek, o którym mowa w pkt 3, a także w przypadku obudów
urządzeń rejestrujących należących do Policji.

3. Zadania Inspekcji Transportu Drogowego, o których mowa w ust. 1, wykonuje
Główny Inspektor Transportu Drogowego przy pomocy Głównego Inspektoratu
Transportu Drogowego oraz jego delegatur terenowych.

4. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób,
tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i
usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów
i danych, uwzględniając dokumentację i zakres czynności niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia, o których mowa w ust.
1, oraz konieczność ochrony zarejestrowanych danych przed nieuprawnioną
ingerencją i ujawnieniem.

5. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości, uwzględniając zakres
niezbędnych danych oraz konieczność zapewnienia jednolitości dokumentów,
określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów stosowanych przez Głównego
Inspektora Transportu Drogowego w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

Art. 129h.
1. W zakresie, o którym mowa w art. 129g ust. 1, rejestracji podlegają w szczególności:

1) obraz naruszenia, w tym obraz pojazdu, którym kierujący naruszył przepisy
ruchu drogowego, wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu;

2) data oraz czas popełnienia naruszenia;
3) numer identyfikacyjny urządzenia rejestrującego;

– a w przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem dopuszczalnej
prędkości rejestrowane są również:

4) prędkość, z jaką poruszał się pojazd;
5) prędkość dopuszczalna w miejscu i czasie popełnienia naruszenia.

2. W szczególnie uzasadnionych bezpieczeństwem ruchu drogowego przypadkach
Inspekcja Transportu Drogowego może ujawniać naruszenia przepisów ruchu
drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 129g ust. 1 lit. a, również za pomocą
urządzeń rejestrujących, które ujawniają naruszenia przepisów ruchu drogowego
na określonym odcinku drogi. W takim przypadku urządzenia te rejestrują w
szczególności:
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1) obraz pojazdu, którym kierujący naruszył przepisy ruchu drogowego, wraz z
numerem rejestracyjnym pojazdu;

2) datę, czas oraz określenie odcinka drogi, na którym popełnione zostało
naruszenie;

3) średnią prędkość, z jaką poruszał się pojazd na odcinku drogi, na którym
popełnione zostało naruszenie;

4) prędkość dopuszczalną na odcinku drogi, na którym popełnione zostało
naruszenie, w czasie jego popełnienia;

5) numer identyfikacyjny urządzenia rejestrującego.
3. Główny Inspektor Transportu Drogowego ustala wpisanego do dowodu

rejestracyjnego właściciela lub posiadacza pojazdu, którym dokonano naruszenia
przepisów ruchu drogowego, na podstawie danych i informacji:

1) określonych w ust. 1 i 2;
2) z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców

udostępnianych za pomocą systemu teleinformatycznego;
3) uzyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem, w szczególności od

polskich i zagranicznych organów rejestrujących pojazd.
4. Główny Inspektor Transportu Drogowego, przetwarzając dane osobowe w zakresie,

o którym mowa w ust. 3, jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w
art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.

5. Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie przyczyny i lokalizację
wypadków drogowych, przeciwdziałanie tym wypadkom oraz wdrażanie
kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, określi, w
drodze rozporządzenia:

1) warunki lokalizacji w pasie drogowym dróg publicznych stacjonarnych
urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia, z uwzględnieniem
zasady, że instalowana i używana jest obudowa wraz z urządzeniem
rejestrującym;

2) sposób oznakowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te
urządzenia, z uwzględnieniem oddziaływania prewencyjnego poprzez
zapewnienie odpowiedniej widoczności;

3) sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące, z
uwzględnieniem progów prędkości dostosowanych do obowiązującego na
drodze ograniczenia prędkości, oraz przetwarzania przez te urządzenia
zarejestrowanych danych, a także biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy
do 5 km/h włącznie w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości;

4) szczegółowe warunki wykonywania przez strażników gminnych (miejskich)
czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129b ust.
4, w tym obowiązku oznakowania miejsc prowadzenia kontroli.>

[Art. 134a.
W stosunku do pojazdów wykonujących transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne,
uprawnienia i obowiązki policjantów oraz organów Policji określone w art. 132 ust. 1-3, 5 i 6
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oraz w art. 133 wykonują również odpowiednio inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
oraz organy tej inspekcji.]

<Art. 134a.
W stosunku do pojazdów wykonujących przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym, a także w przypadku kontroli, o której
mowa w art. 129a ust. 1 pkt 2-4, uprawnienia i obowiązki policjantów oraz organów
Policji określone w art. 132 ust. 1-3, 5 i 6 oraz w art. 133 wykonują również odpowiednio
inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz organy tej inspekcji.>

Art. 139.
1. Przepisy art. 135-138 stosuje się odpowiednio do pozwolenia do kierowania tramwajem.
2. Przepisu art. 135 nie stosuje się do szefów i cudzoziemskiego personelu

przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych państw obcych oraz misji
specjalnych i organizacji międzynarodowych korzystających z przywilejów i
immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź
powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, a
także do innych osób korzystających z tych przywilejów i immunitetów.

3. W stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową oraz innych osób
kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia i obowiązki
policjantów określone w art. 135 ust. 1 i art. 136 ust. 1 wykonują również żołnierze
Żandarmerii Wojskowej.

[4. W stosunku do kierujących pojazdami, którzy wykonują transport drogowy lub przewóz
na potrzeby własne, uprawnienia i obowiązki policjantów określone w art. 135 ust. 1 i
art. 136 ust. 1 wykonują również inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.]

<4. W przypadku kontroli, o której mowa w art. 129a ust. 1, uprawnienia i obowiązki
policjantów określone w art. 135 ust. 1 i art. 136 ust. 1 wykonują w stosunku do
kierujących pojazdami również inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.>

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. – KODEKS WYKROCZEŃ (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.

275, Nr 106, poz. 672 i Nr 152, poz. 1017 i 1018)

Art. 92.
§ 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia

osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego,
podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli
ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,

podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec zakaz prowadzenia

pojazdów.



- 14 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

<Art. 92a.
Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą
lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.>

Art. 96.
§ 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej,

w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:
1) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej w

stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu,
2) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień,
3) do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub

podobnie działającego środka,
4) pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających

dopuszczenie pojazdu do ruchu,
5) pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane

urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego
przeznaczenia,

6) do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem,

podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze za czyny określone w § 1 pkt 1, 3-6 oraz za nieumyślne dopuszczenie

do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych
uprawnień podlega dyspozytor pojazdu lub osoba, do której obowiązków należą jego
czynności, a jeżeli takiej osoby nie wyznaczono - kierownik jednostki dysponującej
pojazdem.

<§ 3. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie
uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w
oznaczonym czasie.>

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. O DROGACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,

poz. 115, z późn. zm.)

Art. 20a.
Do zarządcy drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 i 2, należy ponadto budowa,
przebudowa, remont i utrzymanie:

1) parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe,
wynikającego z konieczności przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia
pojazdów oraz przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego;
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2) miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w
szczególności do ważenia pojazdów.

<Art. 20b.
1. Do zarządcy drogi należy ponadto instalacja w pasie drogowym stacjonarnych

urządzeń rejestrujących, o których mowa w art. 2 pkt 59 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.),
obudów na te urządzenia, ich usuwanie oraz utrzymanie zewnętrznej infrastruktury
dla zainstalowanych urządzeń.

2. Zarządcy dróg instalują lub usuwają stacjonarne urządzenia rejestrujące lub
obudowy na te urządzenia na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego
lub z inicjatywy własnej, za zgodą Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, są finansowane przez zarządcę drogi.
4. W przypadku dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i

Autostrad obowiązki, o których mowa w ust. 1-3, wykonuje Główny Inspektor
Transportu Drogowego.

5. Przepisy ust. 1-3 o zarządcy drogi stosuje się odpowiednio do straży gminnych
(miejskich) w przypadku urządzeń rejestrujących eksploatowanych przez te straże.

6. W pasie drogowym dróg publicznych zabrania się instalowania, usuwania, a także
eksploatowania (bieżącej obsługi) urządzeń rejestrujących lub obudów na te
urządzenia przez podmioty inne niż zarządcy dróg, Policja, Inspekcja Transportu
Drogowego oraz straże gminne (miejskie).

Art. 20c.
1. Zapewnienie funkcjonowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów

na te urządzenia, polegające w szczególności na: zakupie, instalacji w pasie
drogowym, utrzymaniu i naprawie oraz wynikające z ich bieżącej eksploatacji i
obsługi w tym również import danych zarejestrowanych przez te urządzenia oraz
montaż urządzeń w zainstalowanych obudowach, należy odpowiednio do:

1) Inspekcji Transportu Drogowego – w przypadku urządzeń zainstalowanych
przez Inspekcję Transportu Drogowego lub zarządcę drogi działającego na
wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz w przypadku
obudów urządzeń rejestrujących należących do Policji;

2) jednostki samorządu terytorialnego lub straży gminnej (miejskiej) – w
pozostałych przypadkach.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są finansowane odpowiednio przez:
1) Inspekcję Transportu Drogowego z budżetu państwa z części, której

dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu – w przypadku
urządzeń określonych w ust. 1 pkt 1;

2) właściwe jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku urządzeń
określonych w ust. 1 pkt 2.

Art. 20d.
Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego
ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, jednostki samorządu terytorialnego
przeznaczają w całości na finansowanie:
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1) zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią
drogową;

2) utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym
na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych
obiektów inżynierskich;

3) poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów o
ruchu drogowym, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z
właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi.

Art. 20e.
Przepisów art. 40 ust. 1 i 3 nie stosuje się do zajęcia pasa drogowego przez Inspekcję
Transportu Drogowego w związku z wykonywaniem zadań określonych w art. 20b ust. 4
oraz art. 20c ust. 1 pkt 1.>

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. 17.
§ 1. Oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach o wykroczenia jest Policja, chyba

że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie

pracy, w sprawach o wykroczenia określonych w art. 119-123 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr
69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416), a także w sprawach o inne wykroczenia związane z
wykonywaniem pracy zarobkowej, jeżeli ustawa tak stanowi, oskarżycielem
publicznym jest inspektor pracy.

[§ 3. Organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli państwowej i
kontroli samorządu terytorialnego oraz strażom gminnym (miejskim) uprawnienia
oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania
ujawniły wykroczenie i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie.]

<§ 3. Organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli państwowej
i kontroli samorządu terytorialnego oraz strażom gminnym (miejskim)
uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie
swego działania w tym w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających
ujawniły wykroczenia i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie.>

§ 4. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, nadać w sprawach o wykroczenia
uprawnienia oskarżyciela publicznego także innym instytucjom państwowym,
samorządowym lub społecznym, określając zakres spraw, w których w ramach swego
działania mogą występować z wnioskiem o ukaranie za ujawnione przez siebie
wykroczenia, mając na względzie zakres ustawowych uprawnień takich instytucji oraz
potrzebę ochrony dóbr szczególnie narażonych na naruszenia ze strony sprawców
wykroczeń.
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§ 5. Udział w sprawie organu, który złożył wniosek o ukaranie, wyłącza Policję od udziału
w sprawie.

Art. 97.
[§ 1. W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz

uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć
jedynie, gdy:

1) schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po
popełnieniu wykroczenia,

2) stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za
pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do
osoby sprawcy czynu

- w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności
wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny
w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia
czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, i 30 dni w wypadku, o którym mowa w pkt
2.]

<§ 1. W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz
uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć
jedynie, gdy:

1) schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po
popełnieniu wykroczenia,

2) stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, a nie
zachodzi wątpliwość co do sprawcy wykroczenia,

3) stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-
pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany
na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co do
sprawcy wykroczenia

– w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie
czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia.
Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14
dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, 90 dni w
wypadku, o którym mowa w pkt 2, oraz 180 dni w wypadku, o którym mowa w
pkt 3.>

§ 2. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego.
§ 3. Funkcjonariusz nakładający grzywnę obowiązany jest określić jej wysokość,

wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie
odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.
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USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2007 r. Nr

125, poz. 874, z późn. zm.)

Art. 50.
Do zadań Inspekcji należy kontrola:

1) dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na
potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych;

2) dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego
lub przewozów na potrzeby własne, o których mowa w art. 1;

[3) ruchu drogowego w zakresie transportu, o którym mowa w art. 1, na zasadach
określonych w przepisach działu V ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym, a w tym stanu technicznego pojazdów;]

<3) przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;>

4) przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i
obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy;

5) przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt;
6) przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów

niebezpiecznych;
7) 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.);

[8) kontrola rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika
pojazdu mechanicznego.]

<8) rodzaju używanego paliwa poprzez pobranie próbek paliwa z pojazdu.>

[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 paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu.]

<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.>

Art. 51.
1. Zadania Inspekcji Transportu Drogowego określone w niniejszym rozdziale wykonują

następujące organy:
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1) Główny Inspektor Transportu Drogowego;
2) wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu

drogowego, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", jako kierownika
wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej
administracji zespolonej.

2. Organy wymienione w ust. 1 wykonują zadania Inspekcji Transportu Drogowego zgodnie
z kompetencjami określonymi w ustawie i przepisach odrębnych.

[3. Główny Inspektor Transportu Drogowego koordynuje, nadzoruje i kontroluje działalność
wojewódzkich inspektorów transportu drogowego.]

<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.>

4. Wojewódzki inspektor transportu drogowego kieruje działalnością wojewódzkiego
inspektoratu transportu drogowego.

[5. Czynności związane z realizacją zadań określonych w art. 50 w zakresie określonym w
art. 68-75 wykonują inspektorzy wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego,
zwani dalej "inspektorami".

6. W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem
właściwym jest wojewódzki inspektor, a organem wyższego stopnia w rozumieniu
Kodeksu postępowania administracyjnego - Główny Inspektor.]

<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.>
<7. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania

administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 6 pkt 2, jest Główny
Inspektor Transportu Drogowego.>

Art. 52.
[1. Główny Inspektor kieruje Inspekcją przy pomocy podległego mu Głównego Inspektoratu

Transportu Drogowego.]
<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”.>
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<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 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.>

[2. Organizację Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego określi statut nadany, w
drodze zarządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.]

<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.>

3. Wojewódzki inspektor kieruje wojewódzką inspekcją przy pomocy wojewódzkiego
inspektoratu transportu drogowego.

4. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, zasady organizacji
wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego, uwzględniając podział na komórki
organizacyjne.

Art. 53.
1. Główny Inspektor jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi

właściwemu do spraw transportu.
2. Główny Inspektor jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra
właściwego do spraw transportu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora.

3. Zastępcę Głównego Inspektora powołuje minister właściwy do spraw transportu, spośród
osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Głównego
Inspektora. Minister właściwy do spraw transportu odwołuje, na wniosek Głównego
Inspektora, jego zastępcę.

3a. Stanowisko Głównego Inspektora może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na

stanowisku kierowniczym;
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7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji
Transportu Drogowego.

3b. Informację o naborze na stanowisko Głównego Inspektora ogłasza się przez
umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.

3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

3d. Nabór na stanowisko Głównego Inspektora przeprowadza zespół, powołany przez
ministra właściwego do spraw transportu, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i
doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia
się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na
stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 3d, może być
dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada
odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

3f. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 3e, mają obowiązek zachowania w
tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w
trakcie naboru.

3g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi właściwemu do spraw transportu.

3h. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o
naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.

3i. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;
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2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu
kandydata.

3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

3k. Zespół przeprowadzający nabór na stanowisko, o którym mowa w ust. 3, powołuje
Główny Inspektor.

3l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko, o którym mowa w ust. 3, stosuje się
odpowiednio ust. 3a-3j.

4. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego
Inspektora.

[5. Zastępcę wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek
wojewódzkiego inspektora.]

<5. Zastępcę wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek
wojewódzkiego inspektora w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Transportu
Drogowego.>

Art. 54.
1. Główny Inspektor sprawuje nadzór nad wojewódzkimi inspektorami oraz ma prawo

kontroli ich działalności, a także wydawania im wiążących poleceń w tym zakresie.
2. Główny Inspektor Transportu Drogowego:

1) opracowuje kierunki działania Inspekcji w porozumieniu z organizacjami
zrzeszającymi przewoźników o zasięgu ogólnokrajowym i plany kontroli o
znaczeniu ogólnokrajowym, zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw
transportu;

2) określa metody i formy wykonywania zadań przez Inspekcję, w zakresie nieobjętym
innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy;

3) organizuje kursy specjalistyczne i szkolenia inspektorów;
4) przygotowuje projekty aktów prawnych w zakresie kontroli przewozów drogowych;
5) opracowuje, we współpracy z Komendantem Głównym Policji, Komendantem

Głównym Straży Granicznej, Szefem Służby Celnej oraz Głównym Inspektorem
Pracy, jednolitą krajową strategię kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu
postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców;

6) zapewnia uczestnictwo Inspekcji, co najmniej sześć razy w roku, w
skoordynowanych z właściwymi organami kontrolnymi innego państwa
członkowskiego lub państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kontrolach drogowych kierowców
pojazdów objętych zakresem stosowania 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 09.10.1998, str. 1) oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006; kontrole takie są
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wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mogą być przeprowadzane
wspólnie z polskimi organami kontrolnymi;

7) realizuje, co najmniej raz w roku, wspólny z właściwymi organami
odpowiedzialnymi za kontakty wewnątrzwspólnotowe w zainteresowanych
państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, program szkolenia w zakresie najlepszych
praktyk kontrolnych oraz wymiany pracowników;

8) udziela właściwym organom innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, niezbędnej pomocy i
wyjaśnień w sytuacji, kiedy brak jest wystarczających danych do stwierdzenia w
czasie kontroli drogowej przeprowadzanej na terytorium tego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, że kierowca pojazdu zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej,
naruszył przepisy w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i
czasu odpoczynku;

9) zapewnia uczestnictwo swojego przedstawiciela w Komitecie wspierającym Komisję
Europejską, ustanowionym zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr
3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w
transporcie drogowym;

10) wymienia z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przynajmniej raz na sześć miesięcy
lub w indywidualnych przypadkach na szczególne żądanie, informacje dostępne na
podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia
1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym i
art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006[.]<;>

<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.>

<2a. Zadania Głównego Inspektora Transportu Drogowego finansowane są z budżetu
państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.>

3. Wojewódzki inspektor opracowuje kierunki działania wojewódzkiej inspekcji transportu
drogowego, zatwierdzane przez Głównego Inspektora.

4. Główny Inspektor Transportu Drogowego raz na dwa lata przedkłada Radzie Ministrów,
za pośrednictwem ministra właściwego do spraw transportu, jednolitą krajową strategię
kontroli, w terminie do dnia 30 listopada.
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Art. 70.
1. Czynności kontrolnych inspektor dokonuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz

doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
1a. Czynności kontrolnych przemieszczających się środków transportu inspektor dokonuje

po okazaniu kierującemu legitymacji służbowej.
1b. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) datę i miejsce wystawienia;
4) imię i nazwisko inspektora upoważnionego do przeprowadzenia kontroli oraz numer

jego legitymacji służbowej;
5) firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą;
6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
8) podpis osoby udzielającej upoważnienia;
9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.

2. (uchylony).
3. Inspektor ma obowiązek zapoznać kontrolowanego z jego prawami i obowiązkami

wynikającymi z ustawy.
[4. Inspektor wykonuje czynności kontrolne w obecności kontrolowanego albo osoby przez

niego upoważnionej.]
<4. Inspektor wykonuje czynności kontrolne w obecności kontrolowanego albo osoby

przez niego upoważnionej, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, w obecności
kierowcy.>

[Art. 71.
Zatrzymanie pojazdu do kontroli może być dokonane tylko przez umundurowanych
inspektorów znajdujących się:

1) w pobliżu oznakowanego pojazdu służbowego lub
2) w miejscu oznakowanym znakiem drogowym uprzedzającym o kontroli.]

<Art. 71.
Zatrzymanie pojazdu do kontroli może być dokonane tylko przez umundurowanego
inspektora.>

Art. 76.
1. Inspektorem może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne;
3) legitymuje się świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym;
4) posiada prawo jazdy co najmniej kategorii B;
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5) ukończyła 25 lat oraz posiada wymagany stan zdrowotny;
6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

[2. Zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowisku inspektora poprzedzone jest praktyką
w ramach sześciomiesięcznego kursu specjalistycznego zakończonego egzaminem
kwalifikacyjnym, z zastrzeżeniem ust. 3.]

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

3. Inspektor podlega co najmniej raz w roku szkoleniu organizowanemu przez Głównego
Inspektora w celu podniesienia poziomu wiedzy fachowej.

4. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki odbywania praktyki, programy szkolenia oraz sposób

organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów
kwalifikacyjnych, a także obowiązujące kryteria kwalifikacji, z uwzględnieniem
czasu trwania praktyki i wiedzy niezbędnej dla inspektorów, kryteriów oceny osób
przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego oraz trybu jego przeprowadzenia;

2) warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu
stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
czynności inspektora.

[Art. 76a.
Uprawnienia kontrolne inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego przysługują również
pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przy spełnieniu warunków, o
których mowa w art. 71 i art. 76 ust. 1.]

<Art. 76a.
1. Uprawnienia kontrolne inspektorów Inspekcji przysługują również pracownikom

Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego po spełnieniu warunków, o których
mowa w art. 71 i 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.>

[Art. 79.
Inspektorzy w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych korzystają z ochrony
przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.]

<Art. 79.
1. Inspektorzy podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzystają z

ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.
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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.>

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.]

<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;
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3) załadowcy;
4) organizatora wycieczki;
5) organizatora transportu.

[9. Podmiot uprawniony do kontroli, o którym mowa w art. 89 ust. 1, nakłada 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.]

<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.).>

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO O RUCHU

DROGOWYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 152, poz. 1018)

[Art. 12.
1. Postępowania w sprawach przejęcia na rzecz Skarbu Państwa własności pojazdów

nieodebranych przez uprawnione osoby w terminie określonym w art. 130a ust. 10
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, niezakończone przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się, a sprawy przekazuje właściwym starostom.
Przepis art. 10 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadkach, w których termin określony w art. 130a ust. 10 ustawy zmienianej w art.
1 w brzmieniu dotychczasowym, upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i
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nie zostało wszczęte postępowanie w sprawie przejęcia własności pojazdu na rzecz
Skarbu Państwa, przepis art. 10 stosuje się odpowiednio.]

<Art. 12.
1. Postępowania w sprawach przejęcia na rzecz Skarbu Państwa własności pojazdów

nieodebranych przez uprawnione osoby w terminie określonym w art. 130a ust. 10
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, niezakończone przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się, a sprawy przekazuje
właściwym starostom. Przepis art. 11 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadkach, w których termin określony w art. 130a ust. 10 ustawy zmienianej
w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, upłynął przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy i nie zostało  wszczęte postępowanie w sprawie przejęcia własności
pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, przepis art. 11 stosuje się odpowiednio.>


