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Portal branży transportowej

Twoja firma otrzymała właśnie zawiadomienie o kontroli Inspekcji Transportu 
Drogowego? Czy wiesz, jak przebiega taka kontrola? Jak przygotować się 
do tej procedury? Jeśli firma mieści się w kilku lokalizacjach, czy inspektorzy 
mogą jechać w różne miejsca? Czy kontrolowane są także pojazdy czy tylko 
dokumenty? Jakie kary może nałożyć inspektor? Jak odwołać się od decyzji 
wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego w sprawie nałożenia 
kary? Czy warto złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego?

To tylko niektóre z najważniejszych pytań, jakie dotyczą kwestii kontroli 
prowadzonej przez ITD wśród firm transportowych. W książce „Kontrola 
Inspekcji Transportu Drogowego 2023” znajdziesz wszystkie odpowiedzi. 
Dzięki temu przygotujesz się do kontroli, poznasz przysługujące Ci prawa 
i upewnisz się, że postępujesz zgodnie z najnowszymi przepisami.

H Przebieg kontroli

H Uprawnienia Inspekcji
Transportu Drogowego

H Taryfikator kar

H Odwołania od decyzji
inspekcji
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Książka „Kontrola Inspekcji Transportu Drogowego 2023” chroniona jest prawem 
autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce bez zgody wydawcy jest za-
broniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informu-
jemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia 
oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących 
innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich da-
nych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. 
Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywa-
ne bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Zaproponowane w niej wskazówki, 
porady oraz interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym 
przypadku wymaga dodatkowych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być 
traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku 
z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie 

zawartych w publikacji „Kontrola Inspekcji Transportu Drogowego 2023” wskazówek, 
przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.
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ROZDZIAŁ 1. 
PRZEBIEG KONTROLI ITD

1. Jakie kwalifikacje kierowcy sprawdzi inspektor ITD
Kierowca zawodowy musi spełniać wymagania przewidziane w ustawie 

o transporcie drogowym. Wśród nich są wymogi związane nie tylko z wie-
kiem i prawem jazdy określonej kategorii, ale też szkoleniami oraz badaniami 
lekarskimi. Zobacz, na co zwróci uwagę inspektor.

Według ustawy o transporcie drogowym kierowcą pojazdu o DMC powyżej 
3,5 t może być tylko osoba, która:
 jest w odpowiednim wieku,
 posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii,
 nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stano-

wisku kierowcy,
 nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowcy,
 uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną,
 ukończyła szkolenie okresowe.

Jaki wiek jest wymagany
Kierowca zawodowy musi mieć:

 18 lat – jeśli będzie prowadzić pojazd, dla którego wymagane jest prawo 
jazdy kategorii:
– C lub C + E – gdy kierowca ma kwalifikację wstępną,
– C1 lub C1 + E – gdy kierowca ma kwalifikację wstępną przyspieszoną.
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