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ROZDZIAŁ 1.  
ZMIANY W PROCEDURZE  
KONTROLI ITD – NOWE 
UPRAWNIENIA INSPEKTORÓW 
I OBOWIĄZKI KIEROWCÓW

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, związana z pakietem mo-
bilności, przewiduje z jednej strony nowe uprawnienia dla kontrolujących, 
a z drugiej – nowe obowiązki dla kierowców i firm. Które z nich są korzystne 
dla przewoźników, a które nie?

Niewątpliwie najważniejszą nowością jest możliwość kontaktowania się 
kierowcy podczas kontroli drogowej z siedzibą przedsiębiorcy, na którego 
rzecz kierowca wykonuje przewóz – z zarządzającym transportem lub inną 
osobą. Taką możliwość wprowadzono po to, aby przed zakończeniem kontroli 
drogowej przewoźnik mógł przedstawić wszelkie dowody, których obecności 
nie stwierdzono w pojeździe.

Co się zmieniło?
Wcześniej kontrolerzy nie tylko nie dopuszczali takiej możliwości, a wręcz 

czasami nawet zabraniali kontaktu kierowcy z firmą. Nie chcieli, aby kierowca 
otrzymywał od szefa instrukcje, które mogły mieć wpływ na późniejsze ukaranie 
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