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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o transporcie drogowym 

 

(druk nr 336) 

 

U S T A W A   z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 

oraz z 2020 r. poz. 875 i 1087) 

 

___________________________________________ 

2) Niniejsza ustawa służy stosowaniu: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 

r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika 

drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51, 

z późn. zm.); 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 

r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych 

(Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 72, z późn. zm.); 

3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 

r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i 

autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. Urz. UE L 300 z 

14.11.2009, str. 88, z późn. zm.); 

4) decyzji Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, 

które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu 

drogowego (Dz. Urz. UE L 339 z 22.12.2009, str. 36); 

5) (uchylony); 

6) rozporządzenia Komisji (UE) nr 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych 

naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez 

przewoźnika drogowego, oraz zmieniającego załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2016, str. 8); 

7) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/480 z dnia 1 kwietnia 2016 r. ustanawiającego 

wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców 
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transportu drogowego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1213/2010 (Dz. Urz. UE L 87 z 

02.04.2016, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 206 z 09.08.2017, str. 3)[.] <;> 

<8) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2205 z dnia 29 listopada 2017 r. w 

sprawie szczegółowych zasad dotyczących procedur zgłaszania pojazdów użytkowych 

wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli 

technicznej (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2017, str. 3).> 

 
 

 

[Art. 54d.
 

1. Główny Inspektor Transportu Drogowego wykonuje zadania punktu kontaktowego w 

zakresie wstępnych i szczegółowych drogowych kontroli technicznych pojazdów kategorii 

M2, M3, N2 iN3, przyczep kategorii O3 i O4 i ciągników kołowych kategorii T5 

użytkowanych na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy 

dotyczące zapewnienia koordynacji z punktami kontaktowymi innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w 

odniesieniu do działań, o których mowa w art. 54e, oraz umożliwienia wymiany innych 

informacji z właściwymi punktami kontaktowymi w tym zakresie oraz udzielania im 

pomocy. 

2. Wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego, wojewódzcy komendanci Policji, 

Komendant Stołeczny Policji, komendanci oddziałów Straży Granicznej, dyrektorzy izb 

administracji skarbowej oraz zarządcy dróg przekazują Głównemu Inspektorowi 

Transportu Drogowego informacje, o których mowa w art. 54e, przy użyciu formularzy 

elektronicznych udostępnionych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu 

Transportu Drogowego lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej. 

3. Przekazywanie informacji, o których mowa w art. 54e, odbywa się za pośrednictwem 

elektronicznej skrzynki podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego. 

Przekazywane informacje podpisuje się przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego, podpisu osobistego albo podpisu zaufanego. 

4. Główny Inspektor Transportu Drogowego określi wzory informacji, o których mowa w art. 

54e, w formie dokumentów elektronicznych. 
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Art. 54e.
 

W przypadku stwierdzenia podczas wstępnej lub szczegółowej drogowej kontroli technicznej, 

że pojazd, o którym mowa w art. 54d ust. 1, niezarejestrowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zagraża bezpieczeństwu chu drogowego lub narusza wymagania 

ochrony środowiska, Główny Inspektor Transportu Drogowego informuje o wynikach 

kontroli: 

1)   państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, w którym pojazd ten jest zarejestrowany, oraz może zwrócić się do 

właściwego organu tego państwa o podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia 

dodatkowego badania technicznego tego pojazdu; 

2)   państwo inne niż wymienione w pkt 1, w którym pojazd jest zarejestrowany.] 

 

<Art. 54d. 

1. Główny Inspektor Transportu Drogowego wykonuje zadania punktu kontaktowego w 

zakresie wstępnych i szczegółowych drogowych kontroli technicznych pojazdów 

kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczep kategorii O3 i O4 i ciągników kołowych 

kategorii T5 użytkowanych na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego 

przewozu rzeczy dotyczące zapewnienia koordynacji z punktami kontaktowymi 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do działań, o których mowa w 

art. 54e ust. 1, oraz umożliwienia wymiany innych informacji z właściwymi 

punktami kontaktowymi w tym zakresie oraz udzielania im pomocy.  

2. Wojewódzcy komendanci Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci 

oddziałów Straży Granicznej, dyrektorzy izb administracji skarbowej oraz zarządcy 

dróg przekazują Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego informacje, o 

których mowa w art. 54e ust. 1, przy użyciu formularzy elektronicznych 

udostępnionych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu 

Drogowego lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej.  

3. Wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego przekazują Głównemu Inspektorowi 

Transportu Drogowego informacje, o których mowa w art. 54e ust. 1, niezwłocznie 
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po zakończeniu kontroli za pośrednictwem centralnej ewidencji naruszeń 

stwierdzonych w wyniku przeprowadzanych kontroli, o której mowa w art. 80 ust. 1. 

4. W przypadku przekazywania informacji za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 

podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego przez podmioty, o których 

mowa w ust. 2, informacje powinny być podpisane przy użyciu kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. 

5. Główny Inspektor Transportu Drogowego określi wzory informacji, o których mowa 

w art. 54e ust. 1, w formie dokumentów elektronicznych.  

 

Art. 54e. 

1. W przypadku stwierdzenia podczas wstępnej lub szczegółowej drogowej kontroli 

technicznej, że pojazd, o którym mowa w art. 54d ust. 1, niezarejestrowany na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub 

narusza wymagania ochrony środowiska, Główny Inspektor Transportu Drogowego 

informuje o wynikach kontroli państwo członkowskie Unii Europejskiej albo 

państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym pojazd ten jest 

zarejestrowany, oraz może zwrócić się do właściwego organu tego państwa o 

podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia dodatkowego badania 

technicznego tego pojazdu. 

2. Przekazywanie informacji, o których mowa w ust. 1, odbywa się przy użyciu systemu 

wymiany komunikatów (systemu RSI), o którym mowa w art. 3 rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 2017/2205 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 

szczegółowych zasad dotyczących procedur zgłaszania pojazdów użytkowych 

wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki stwierdzone podczas drogowej 

kontroli technicznej (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2017, str. 3).> 

 

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: 
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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 identyfikacji podatkowej (NIP), 

d)   (uchylona), 

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, numer rejestracyjny i kraj rejestracji pojazdu,] 

<c) markę, typ, numer rejestracyjny, numer VIN i kraj rejestracji pojazdu,> 

d)  masę własną, dopuszczalną ładowność i dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, 

e)  liczbę miejsc, 

f)  liczbę i kategorię usterek stwierdzonych w pojazdach kategorii M2, M3, N2 i N3, 

przyczepach kategorii O3 i O4 i ciągnikach kołowych kategorii T5 użytkowanych na 

drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy podczas wstępnej lub 

szczegółowej drogowej kontroli technicznej; 

4)   informacje i dane o ładunku, w tym określające: 
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a)  dane załadowcy, 

b)  miejsce pochodzenia i przeznaczenia ładunku, 

c)  rodzaj przewozu. 

2a. (uchylony). 

2b. (uchylony). 

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. 
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