
Rozdział 9 

Inspekcja Transportu Drogowego 

Art. 48. Tworzy się Inspekcję Transportu Drogowego, zwaną dalej "Inspekcją", 
powołaną do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego 
wykonywanego pojazdami samochodowymi oraz przepisów, o których mowa w art. 3 ust. 
1a. 

Art. 49. Przepisy ustawy nie naruszają przewidzianych w odrębnych ustawach 
obowiązków i uprawnień organów publicznych w zakresie kontroli przestrzegania przepisów. 

Art. 50. Do zadań Inspekcji należy:  
1) kontrola: 

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

b) (uchylona), 
c) przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 
d) (uchylona), 
e) przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt, 
f) (uchylona), 
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 19 sierpnia 2011 r. o 
przewozie towarów niebezpiecznych, 

h) rodzaju używanego paliwa, 
i) dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego, 
j) prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
k) przestrzegania czasu pracy: 

– przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, 
– osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy 

drogowe na jego rzecz; 
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 wspólnotowej, 
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, 
g) zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadkach, o których 

mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2; 
3) podejmowanie czynności dotyczących zezwoleń zagranicznych i zezwoleń ministra 

właściwego do spraw transportu. 

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 1 lit. h, uwzględniając sposób przeprowadzenia 



kontroli i badania rodzaju używanego paliwa. 

Art. 50b. Konserwacja, naprawa i bieżące utrzymanie urządzeń technicznych do 
ważenia pojazdów jest finansowane ze środków budżetu państwa ujmowanych w części, 
której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu. 

Art. 51. 1. Zadania Inspekcji Transportu Drogowego określone w niniejszym rozdziale 
wykonują następujące organy: 
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 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 pkt 1 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: 

a) określonych w art. 50 pkt 2 i 3 niniejszej ustawy, 
b) związanych z kontrolą uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach 

krajowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, 

c) 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. Główny Inspektor Transportu Drogowego może w sprawach, o których mowa w ust. 6 

pkt 1 lit. a i b, upoważnić do działania w jego imieniu wojewódzkiego inspektora transportu 
drogowego. 

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

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 na 
obszarze działania, którego znajduje się siedziba delegatury. 

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; 
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; 
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, 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 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; 

11a) wykonuje zadania Inspekcji związane z kontrolą uiszczenia opłaty elektronicznej za 
przejazd po drogach krajowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych; 

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. 

Art. 54a.(uchylony). 

Art. 54b. 1. Główny Inspektor Transportu Drogowego jest organem odpowiedzialnym za 
kontakty wewnątrzwspólnotowe w zakresie kontroli przepisów dotyczących czasu jazdy i 
czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców wykonujących 
przewozy drogowe. 

2. Główny Inspektor Transportu Drogowego, Komendant Główny Policji, Komendant 
Główny Straży Granicznej, Szef Służby Celnej oraz Główny Inspektor Pracy prowadzą 
rejestry danych statystycznych dotyczących kontroli czasu jazdy i czasu postoju, 
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców wykonujących przewozy drogowe, 



według następujących kategorii: 
1) w przypadku kontroli drogowych: 

a) kategoria drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe lub gminne, 
b) państwo, w którym kontrolowany pojazd jest zarejestrowany, 
c) rodzaj tachografu: analogowy lub cyfrowy; 

2) w przypadku kontroli na terenie przedsiębiorstw: 
a) kategoria przewozu drogowego: międzynarodowy lub krajowy, przewóz osób lub 

rzeczy, przewóz na potrzeby własne lub transport drogowy, 
b) wielkość taboru przedsiębiorstwa, 
c) rodzaj tachografu: analogowy lub cyfrowy. 
3. Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Celnej 

oraz Główny Inspektor Pracy przekazują Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego w 
formie pisemnej i elektronicznej dane statystyczne, o których mowa w ust. 2, w terminie do 
dnia 31 lipca roku następującego po roku sprawozdawczym. 

4. Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje Komisji Europejskiej zbiorcze 
dane statystyczne uzyskane, zgodnie z ust. 3, w terminie do dnia 30 września po upływie 
dwuletniego okresu objętego sprawozdaniem. 

Art. 54c.  Główny Inspektor Transportu Drogowego wykonuje określone w ustawie 
zadania związane z ochroną praw pasażerów korzystających z przewozu drogowego w 
ramach usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 181/2011. 

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 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 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 przewozu drogowego. 
2. Inspektor ma również prawo do używania i wykorzystywania: 

1) środków przymusu bezpośredniego; 
2) broni palnej. 

Art. 56. 1. Inspektor ma prawo do nakładania i pobierania kar pieniężnych oraz 
grzywien w drodze mandatów karnych: 
1) zgodnie z przepisami ustawy; 
2) za naruszenia przepisów o ruchu drogowym w zakresie określonym w ustawie z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 
3) w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 
4) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych. 
2. Inspektor ma prawo prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o 

wykroczenia, kierowania do sądu wniosków o ukaranie oraz udziału w rozprawach przed 
sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od 
postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu działania Inspekcji 
Transportu Drogowego. 

3. Kary pieniężne oraz grzywny, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, przekazywane są 
na wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. 

Art. 57. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-4, 8, 10 i 12-14 ustawy z 
dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), 
inspektor może użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 
pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 7, pkt 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy, lub wykorzystać te środki. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz w art. 47 pkt 1, pkt 
2 lit. a, pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i 
broni palnej, inspektor może użyć broni palnej lub ją wykorzystać. 

3. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz 
dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

Art. 58. (uchylony). 

Art. 59. (uchylony). 

Art. 60. (uchylony). 

Art. 61. (uchylony). 

Art. 62. (uchylony). 

Art. 63. (uchylony). 

Art. 64. (uchylony). 

Art. 65. (uchylony). 

Art. 66. 1. Inspektorzy wykonujący zadania określone w art. 50 ustawy mogą być 
wyposażeni w broń palną. 

2. Pozwolenie na broń palną na okaziciela wydaje, na wniosek wojewódzkiego 
inspektora, w trybie określonym w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. 



z 2012 r. poz. 576 oraz z 2013 r. poz. 829), właściwy miejscowo komendant wojewódzki 
Policji. 

3. Wojewódzki inspektor dokonuje zakupu broni palnej i amunicji według zasad 
określonych w przepisach o broni i amunicji. 

4. Wojewódzki inspektor występuje z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta 
wojewódzkiego Policji o dopuszczenie inspektora do posiadania broni palnej oraz amunicji na 
zasadach określonych w przepisach o broni i amunicji. 

5. Inspektorzy, po zakończeniu pracy, są obowiązani do codziennego zdawania broni i 
amunicji do podręcznego magazynku broni, znajdującego się w najbliższej jednostce Policji, 
gdzie inspektor wykonywał swoje zadanie służbowe. 

Art. 67. 1. Inspekcja współdziała w szczególności z: Policją, Agencją Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Biurem Ochrony Rządu, Żandarmerią Wojskową, Strażą 
Graniczną, Służbą Celną, kontrolą skarbową, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją 
Handlową, Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Weterynaryjną i zarządcami dróg - w 
zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania 
przestępstw i wykroczeń drogowych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w 
związku z tym transportem, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów oraz 
zadań Inspekcji. 

2. W celu realizacji zadań określonych w art. 50 Inspekcja współdziała z organami 
samorządu terytorialnego, jak również z organizacjami zrzeszającymi przewoźników 
drogowych. 

3. W celu realizacji zadań określonych w art. 50, Inspekcja może, w drodze 
teletransmisji danych, korzystać z bezpośredniego dostępu do danych zgromadzonych w 
Krajowym Rejestrze Sądowym. Minister Sprawiedliwości oraz Główny Inspektor Transportu, 
Drogowego określi, w drodze porozumienia, szczegółowe warunki techniczne dostępu do 
tych danych. 

4.  W celu wykonywania zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, o których mowa w 
art. 50 pkt 1, Inspekcja może prowadzić wyszukiwania informacji za pośrednictwem 
Krajowego Punktu Kontaktowego, na zasadach określonych w art. 80k-80r ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 

Art. 68. 1. Kontroli, o której mowa: 
1) w art. 50 pkt 1 lit. a-j i art. 87 podlegają: 

a) kierujący pojazdami w zakresie i na zasadach określonych w: 
– przepisach ustawy, 
– art. 129a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 
– ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

b) przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy, 
c) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2, 

2) w art. 50 pkt 1 lit. k podlegają: 
a) przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewozy drogowe, 
b) osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujące przewozy 

drogowe na jego rzecz, 
3)  w art. 50 pkt 1 lit. j podlegają podmioty, o których mowa w art. 13k ust. 4 ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie i na zasadach określonych w 
tej ustawie 

- zwani dalej "kontrolowanymi". 
2. Kontroli, o której mowa w ust. 1, nie podlegają pojazdy przewożące wartości 

pieniężne w rozumieniu przepisów o ochronie osób i mienia. 

Art. 69. 1. Inspektor wykonuje czynności kontrolne, z zastrzeżeniem ust. 1a, w 
umundurowaniu oraz posługuje się legitymacją służbową i znakiem identyfikacyjnym. 



1a. Inspektor może wykonywać bez umundurowania czynności kontrolne podczas 
kontroli: 
1) w przedsiębiorstwie; 
2) przewozów regularnych, o ile nie wymaga to zatrzymywania pojazdów na drodze poza 

przystankami; 
3) transportu drogowego taksówką, o ile nie wymaga to zatrzymywania pojazdów na 

drodze poza postojem. 
2. Umundurowanie służbowe przysługuje Głównemu Inspektorowi, wojewódzkiemu 

inspektorowi, ich zastępcom, inspektorom, a także na zasadach określonych przez Głównego 
Inspektora, w drodze zarządzenia, pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu 
Drogowego. 

3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dystynkcje i 
wzór umundurowania, o którym mowa w ust. 2, normy umundurowania i sposób jego 
przydziału oraz zasady i sposób noszenia umundurowania, jak również ustali kryteria 
przydziału umundurowania, warunki jego używania, mając na uwadze okres używalności 
umundurowania. 

3a. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych, mając na względzie zakres zadań i sposób ich realizacji przez 
osoby, o których mowa w ust. 2, określi, w drodze rozporządzenia: 
1) wysokość i warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za 

umundurowanie; 
2) elementy umundurowania stanowiące podstawę do określenia wysokości równoważnika; 
3) tryb przyznawania, przypadki odmowy przyznania oraz terminy wypłacania 

równoważnika; 
4) wysokość, warunki przyznawania i terminy wypłaty ryczałtu pieniężnego za czyszczenie 

chemiczne umundurowania. 
4. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

legitymacji inspektora oraz szczegółowy sposób postępowania z nią związanego. Do 
legitymacji służbowej podlegają wpisaniu następujące dane osobowe: imię, nazwisko, 
stanowisko. Rozporządzenie ustali sposób wydawania legitymacji oraz przypadki, w których 
podlega ona wymianie i zwrotowi, a także sposób jej używania i przechowywania. 

5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór odznaki 
identyfikacyjnej inspektora i oznakowania pojazdu służbowego oraz szczegółowy sposób 
postępowania z nimi związany. Rozporządzenie to ustali w szczególności sposób używania i 
przechowywania odznaki. 

6. Pracownicy, o których mowa w art. 76a ust. 1, w czasie wykonywania obowiązków 
służbowych posługują się legitymacją służbową oraz odznaką identyfikacyjną. Do legitymacji 
służbowej podlegają wpisaniu następujące dane: imię i nazwisko oraz stanowisko lub nazwa 
komórki organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w której zatrudniony 
jest pracownik. 

7. Główny Inspektor określi, w drodze zarządzenia, wzór legitymacji i odznaki, o których 
mowa w ust. 6, oraz sposób ich wydawania, przypadki, w których podlegają one wymianie i 
zwrotowi, a także sposób ich używania i przechowywania. 

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, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, w obecności 
kierującego. 

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

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; 
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, 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. 74. 1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół 
kontroli. 

2. Protokół podpisują inspektor i kontrolowany. Odmowę podpisania protokołu przez 
kontrolowanego kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli i podaje jej przyczynę. 

3. Oryginał protokołu kontroli zatrzymuje kontrolujący, a kopię doręcza się 
kontrolowanemu kierowcy, przedsiębiorcy lub podmiotowi wykonującemu przewóz drogowy. 

4. Do protokołu kontroli kontrolowany może wnieść zastrzeżenia. 

Art. 75. Wyniki kontroli wykorzystywane są do formułowania wniosków o wszczęcie 
postępowania: 
1) administracyjnego o cofnięcie uprawnień przewozowych przedsiębiorcy, określonych 

przepisami ustawy; 
2) karnego lub karno-skarbowego; 
3) w sprawach o wykroczenia; 
4) przez organy Państwowej Inspekcji Pracy; 
5) przewidzianego w umowach międzynarodowych w stosunku do przedsiębiorców 

zagranicznych. 

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; 
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 kursu specjalistycznego zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym, z 
zastrzeżeniem art. 76a ust. 3. 

2a. Zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowisku inspektora następuje w ramach 
służby nadzoru nad ruchem drogowym, służby kontroli opłat drogowych albo służby kontroli 
transportu drogowego. 

2b. Główny Inspektor Transportu Drogowego może powoływać inne niż wymienione w 
ust. 2a rodzaje służb określając ich organizację, zakres działania oraz właściwość 
terytorialną. 

2c. Zatrudnienie w jednej ze służb, o których mowa w ust. 2a, nie wyklucza 
wykonywania przez inspektora Inspekcji czynności kontrolnych przypisanych do zadań 
innych służb Inspekcji. 

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) programy ramowe kursów specjalistycznych dla poszczególnych rodzajów służb oraz 

kursów uzupełniających, z uwzględnieniem wiedzy niezbędnej do wykonywania 
czynności inspektora w ramach danego rodzaju służby, w tym minimalne liczby godzin 
zajęć na poszczególnych kursach, a także kryteria oceny i sposoby przeprowadzania 
egzaminów kwalifikacyjnych oraz wzór zaświadczenia o złożeniu egzaminu 
kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym; 

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

Art. 76a. 1. Uprawnienia inspektorów Inspekcji określone w ustawie, w art. 129a 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w ustawie z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych przysługują również pracownikom Głównego 
Inspektoratu Transportu Drogowego po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 76 ust. 



1. 
2. W czasie wykonywania zadań, o których mowa w art. 50, do pracowników Głównego 

Inspektoratu Transportu Drogowego, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 55 
ust. 1-1b i ust. 2 pkt 1, art. 56, art. 57 ust. 1 i 3, art. 69 ust. 1-3a, art. 70-74, art. 89 ust. 1 
i art. 93 ust. 1. 

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. 77. 1. Do pracowników Inspekcji zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w 
tym inspektorów, stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 
(Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Do pracowników Inspekcji zatrudnionych na stanowiskach inspektorów nie mają 
zastosowania przepisy art. 4 ustawy, o której mowa w ust. 1. 

3. Do pracowników innych niż wymienieni w ust. 1 mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 269). 

Art. 78. Inspektorom wykonującym czynności kontrolne przysługuje miesięczny 
dodatek inspekcyjny do wynagrodzenia w wysokości do 100% wynagrodzenia. 

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. 

Art. 80. 1. Tworzy się centralną ewidencję naruszeń stwierdzonych w wyniku 
przeprowadzanych kontroli, zwaną dalej "ewidencją". 

2. W ewidencji gromadzi się odpowiednio do rodzaju, przedmiotu i zakresu 
przeprowadzonej kontroli w szczególności: 
1) informacje i dane o kontroli oraz kontrolującym, w tym określające: 

a) miejsce kontroli, 
b) kategorię drogi, 
c) datę i godzinę rozpoczęcia kontroli, 
d) skontrolowane dokumenty, 
e) imię, nazwisko, stanowisko i przydział służbowy kontrolującego, 
f) stwierdzone naruszenia i nałożone kary, 
g) uwagi i zalecenia pokontrolne, 
h) numer protokołu kontroli; 

2) informacje i dane o kontrolowanych, w tym określające: 
a) firmę przedsiębiorcy lub nazwę podmiotu wykonującego przewóz lub organizatora 

transportu, 
b) siedzibę przedsiębiorcy lub adres podmiotu wykonującego przewóz lub organizatora 

transportu, 
c) numer NIP, 



d) numer REGON, 
e) tabor znajdujący się w prawnej dyspozycji kontrolowanego, 
f) rodzaj oraz zakres uprawnienia do wykonywania przewozów, 
g) numer uprawnienia i nazwę organu, który wydał uprawnienie, 
h) imię i nazwisko oraz datę urodzenia kierowcy lub zarządzającego transportem, 
i) obywatelstwo oraz adres kierowcy lub zarządzającego transportem, 
j) numer ewidencyjny PESEL kierowcy lub zarządzającego transportem; 

3) informacje i dane o pojeździe i przyczepie, w tym określające: 
a) dane właściciela i użytkownika pojazdu, 
b) rodzaj pojazdu, 
c) markę, typ i numer rejestracyjny pojazdu, 
d) masę własną, dopuszczalną ładowność i dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, 
e) liczbę miejsc; 

4) informacje i dane o ładunku, w tym określające: 
a) dane załadowcy, 
b) miejsce pochodzenia i przeznaczenia ładunku, 
c) rodzaj przewozu. 
2a. (uchylony). 
2b. W ewidencji gromadzi się również informacje i dane o wszelkich poważnych 

naruszeniach przepisów wspólnotowych w zakresie transportu drogowego, których dopuścili 
się przewoźnicy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za które 
odpowiedzialni są przewoźnicy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
które to naruszenia doprowadziły do nałożenia kary przez którekolwiek państwo 
członkowskie lub doprowadziły do czasowego bądź trwałego cofnięcia licencji wspólnotowej 
lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wpisy do ewidencji dotyczące 
tymczasowego lub trwałego cofnięcia licencji wspólnotowej pozostają w ewidencji przez 
okres co najmniej dwóch lat od daty upływu okresu cofnięcia w przypadku cofnięcia 
tymczasowego, lub od daty cofnięcia w przypadku cofnięcia trwałego. 

2c. Do celów określonych w ust. 3c, art. 54 ust. 2 pkt 1, 8 i 10 oraz ust. 4 i art. 54b ust. 
4 w ewidencji gromadzi się również informacje i dane o przeprowadzonych kontrolach, w 
wyniku których nie stwierdzono naruszeń. 

3. Ewidencję prowadzi w systemie teleinformatycznym Główny Inspektor, który jest 
administratorem danych i informacji zgromadzonych w ewidencji. 

3a. Główny Inspektor prowadzi ewidencję w sposób zapewniający ochronę 
zgromadzonych w niej danych, w szczególności przed ich kradzieżą, zniszczeniem, 
uszkodzeniem, utratą, nieuprawnionym zwielokrotnianiem, modyfikowaniem, 
przetwarzaniem lub usuwaniem, a także w sposób zapewniający każdorazowe automatyczne 
odnotowywanie dostępu do ewidencji oraz czynności związanych z wprowadzaniem, 
modyfikacją i usuwaniem danych. 

3b. Dostęp do ewidencji posiadają wyłącznie osoby upoważnione, w tym w szczególności 
pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego, w stopniu i zakresie wynikającym z 
wykonywanych przez te osoby obowiązków służbowych związanych z realizacją ustawowych 
zadań Inspekcji. 

3c. Zgromadzone w ewidencji dane Główny Inspektor udostępnia na żądanie innych 
organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, sądów i prokuratury 
oraz instytucji organizacji międzynarodowych, w zakresie w jakim organy te i instytucje są 
uprawnione do żądania danych na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Główny Inspektor udostępnia zainteresowanym organom uprawnionym do wydawania 
licencji, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych, zaświadczeń na 
wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne, zaświadczeń na wykonywanie 
publicznego transportu zbiorowego lub potwierdzeń zgłoszenia przewozu, o których mowa w 
przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, dane i 
informacje, o których mowa w ust. 2, dotyczące naruszeń dokonanych na obszarze 



właściwości tych organów lub naruszeń dokonanych przez przewoźników, którym organy te 
wydały dokumenty. 

Art. 81. Dane i informacje przekazują do ewidencji: 
1) wojewódzki inspektor; 
2) Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Celnej, Główny Inspektor Pracy, 

właściwy miejscowo komendant wojewódzki Policji, zarządcy dróg. 

Art. 82. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest 
zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. 
zm.). 


