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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 30 marca 2012 r.  

 

o zmianie ustawy o transporcie drogowym  
 

(druk nr 87) 

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

125, poz. 874, z późn. zm.) 

 
Art. 18. 

1. Wykonywanie: 
1) przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym - wymaga 

zezwolenia wydanego, w zależności od zasięgu tych przewozów, odpowiednio przez: 
a) wójta, burmistrza albo prezydenta miasta - na wykonywanie przewozów na 

obszarze gminy (miasta), 
b) burmistrza albo prezydenta miasta, któremu powierzono realizację zadań w 

zakresie przewozów - na wykonywanie przewozów na obszarze objętym 
porozumieniem, 

c) zarząd związku międzygminnego - na linii komunikacyjnej lub sieci 
komunikacyjnej na obszarze gmin tworzących związek międzygminny, 

d) prezydenta miasta na prawach powiatu, w uzgodnieniu z właściwym starostą ze 
względu na planowany zasięg przewozów - na wykonywanie przewozów na 
obszarze miasta i sąsiedniego powiatu, 

e) starostę, w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast 
właściwymi ze względu na planowany zasięg przewozów - na wykonywanie 
przewozów na obszarze powiatu, z wyłączeniem przewozów określonych w lit. 
a-d, 

f) marszałka województwa, w uzgodnieniu ze starostami właściwymi ze względu 
na planowany zasięg przewozów - na wykonywanie przewozów wykraczających 
poza obszar jednego powiatu, jednakże niewykraczających poza obszar 
województwa, 

g) marszałka województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
przedsiębiorcy, w uzgodnieniu z marszałkami województw właściwymi ze 
względu na planowany zasięg przewozów - na wykonywanie przewozów 
wykraczających poza obszar jednego województwa; 

2) przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w międzynarodowym 
transporcie drogowym - wymaga zezwolenia wydanego przez: 
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a) Głównego Inspektora Transportu Drogowego - dla linii komunikacyjnych 
wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, 

b) Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub organ innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - dla linii komunikacyjnych 
niewykraczających poza obszar tych państw. 

1a. Nie wymaga uzyskania zezwolenia: 
1) tymczasowe wykonywanie przewozów osób w przypadku klęsk żywiołowych lub 

wystąpienia zakłóceń w przewozach wykonywanych przez podmioty innych gałęzi 
niż transport drogowy; 

2) wykonywanie przewozów regularnych specjalnych organizowanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego w krajowym transporcie drogowym - o ile w środkach 
transportu znajduje się dokument stwierdzający uprawnienie do ich wykonywania. 

1b. W przypadku zakłóceń, o których mowa w ust. 1a, przewoźnik drogowy i podmiot, w 
zastępstwie którego przewozy są wykonywane, obowiązani są zawrzeć pisemne 
porozumienie określające warunki i termin wykonywania tych przewozów oraz zgłosić 
ten fakt właściwemu organowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

2. Wykonywanie przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym 
transporcie drogowym wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym wymaga zezwolenia wydanego przez Głównego Inspektora Transportu 
Drogowego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Nie wymaga zezwolenia wykonywanie przewozu okazjonalnego, jeżeli: 
1) tym samym pojazdem samochodowym na całej trasie przejazdu przewozi się tę samą 

grupę osób i dowozi się ją do miejsca początkowego albo 
2) polega on na przewozie osób do miejsca docelowego, natomiast jazda powrotna jest 

jazdą bez osób (podróżnych), albo 
3) polega on na jeździe bez osób do miejsca docelowego i odebraniu oraz przewiezieniu 

do miejsca początkowego grupy osób, która przez tego samego przewoźnika 
drogowego została przewieziona na zasadzie określonej w pkt 2. 

4. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, i Główny Inspektor Transportu Drogowego 
wydają przedsiębiorcy wypis albo wypisy z zezwoleń w liczbie określonej we wniosku 
przedsiębiorcy. 

4a. Przewóz okazjonalny wykonuje się pojazdem samochodowym przeznaczonym 
konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób łącznie z kierowcą. 

[4b. Dopuszcza się przewóz okazjonalny pojazdami zabytkowymi niespełniającymi kryterium 
konstrukcyjnego określonego w ust. 4a. 

5. Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym 
pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z 
kierowcą zabrania się: 
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a) umieszczania i używania w pojeździe taksometru, 
b) umieszczania na pojeździe oznaczeń z nazwą, adresem oraz telefonem 

przedsiębiorcy, 
c) umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych.] 

<4b. Dopuszcza się przewóz okazjonalny: 
1) pojazdami zabytkowymi, 
2) samochodami osobowymi:  

a) przez przedsiębiorcę świadczącego usługi przewozowe albo zatrudnionego 
przez niego kierowcę,  

b) na podstawie pisemnej umowy zawartej w siedzibie tego przedsiębiorcy,  
c) po uiszczeniu opłaty ryczałtowej za przewóz, w formie bezgotówkowej lub 

gotówkowej w siedzibie przedsiębiorcy, przed rozpoczęciem tego przewozu  
- niespełniającymi kryterium konstrukcyjnego określonego w ust. 4a i będącymi 
wyłączną własnością przedsiębiorcy. 

5. Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym 
pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie 
z kierowcą zabrania się: 

1) umieszczania i używania w pojeździe taksometru; 
2) umieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewnątrz pojazdu oznaczeń z 

nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej przedsiębiorcy lub 
innych oznaczeń mających na celu identyfikację przedsiębiorcy, a także reklam 
usług taksówkowych i przedsiębiorców świadczących takie usługi; 

3) umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych.> 
 

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 będący jej 
siedzibą.] 

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

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

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

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

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

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

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

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

f) dokumenty wymagane w publicznym transporcie zbiorowym[;]<,> 
<g) przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych, o których mowa w art. 18 w 

ust. 4b w pkt 2, kopię umowy na realizowany przewóz;> 
3) wykonując przewóz drogowy rzeczy - dokumenty związane z przewożonym 

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

drogowym, 
b) (uchylona), 
c) świadectwo wymagane zgodnie z Umową o międzynarodowych przewozach 

szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach 
transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie 
dnia 1 września 1970 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254), 
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d) zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, 
naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych 
przepisach, 

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

bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany, 
h) dokumenty związane z transgranicznym przemieszczaniem organizmów 

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

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

drogach publicznych, jeżeli jest wymagane. 
1a. (uchylony). 
1b. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego przez zagranicznego 

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

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

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

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

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

 


