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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego  
oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien 

w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 
2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykro-
czenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.1)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  uprawnienia inspektorów Inspekcji Transportu Dro-
gowego, zwanych dalej „inspektorami”, oraz pra-
cowników Głównego Inspektoratu Transportu Dro-
gowego posiadających uprawnienia kontrolne, 
o których mowa w art. 76a ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 125, poz. 874, z późn. zm.2)), zwanych dalej „pra-
cownikami”, do nakładania grzywien w drodze man-
datu karnego;

2)  wykaz wykroczeń, za które inspektorzy oraz pracow-
nicy są uprawnieni do nakładania grzywien;

3)  zasady i sposób wydawania inspektorom oraz pra-
cownikom upoważnień do nakładania grzywien.

§ 2. Inspektorzy i pracownicy są uprawnieni do na-
kładania grzywien w drodze mandatu karnego za wy-
kroczenia określone w:

1)  art. 52b, art. 86 § 1, art. 88, art. 90, art. 91, art. 92 
§ 1, art. 92a, art. 94, art. 95, art. 95a, art. 96 § 1 pkt 2 
i 4—6, w § 2 za czyny określone w § 1 pkt 4—6 oraz 
za nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia po-
jazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą 
wymaganych uprawnień i w § 3, art. 97, art. 99  
§ 1 pkt 2 i 3 oraz art. 100 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 46, poz. 275, z późn. zm.3));

2)  art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o  ochronie zwierząt (Dz.  U. z  2003  r. Nr  106, 
poz. 1002, z późn. zm.4));

3)  art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. 
— Prawo o  miarach (Dz.  U. z  2004  r. Nr  243, 
poz. 2441, z późn. zm.5));

4)  art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym;

5)  art. 32 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o prze-
wozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 
Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.6));

6)  art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o syste-
mie tachografów cyfrowych (Dz.  U. Nr  180, 
poz. 1494, z 2007 r. Nr 99, poz. 661 oraz z 2011 r. 
Nr 106, poz. 622).

§ 3. 1. Upoważnienie do nakładania grzywien w dro-
dze mandatu karnego wydaje Główny Inspektor Trans-
portu Drogowego.

2. Upoważnienie zawiera:

1)  oznaczenie organu wydającego upoważnienie;

2)  datę wydania i termin ważności upoważnienia;

3)  numer upoważnienia;

4)  powołanie podstawy prawnej;

5)  imię, nazwisko i stanowisko służbowe upoważnio-
nego inspektora lub pracownika;

6)  oznaczenie inspektoratu transportu drogowego, 
w którym jest zatrudniony upoważniony inspektor 
lub pracownik;

7)  numer służbowy upoważnionego inspektora lub 
pracownika i numer legitymacji służbowej;

8)  wskazanie wykroczeń, za które inspektor lub pra-
cownik jest upoważniony do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego;

9)  oznaczenie obszaru, na którym upoważnienie jest 
ważne;

10)  odwzorowanie pieczęci okrągłej organu wydające-
go;

11)  podpis (faksymile) Głównego Inspektora Transpor-
tu Drogowego.

3. Organ wydający upoważnienie prowadzi ewiden-
cję wydanych upoważnień.

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, 
poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 
i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, 
poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, 
poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 
i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, 
Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, 
Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 
i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151, 
Nr 48, poz. 247, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622 i Nr 134, 
poz. 780.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 672, Nr 152, 
poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466 oraz 
z 2011 r. Nr 26, poz. 715.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 
i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, 
z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753 oraz 
z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, 
poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, 
z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, 
z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 66, 
poz. 421 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332.

6)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, 
z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184, z 2006 r. Nr 249, 
poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381 
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.
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§ 4. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Mini-

strów z  dnia 21 marca 2003  r. w  sprawie nadania 

inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego upraw-

nień do nakładania grzywien w drodze mandatu karne-

go (Dz. U. Nr 59, poz. 522 oraz z 2006 r. Nr 108, poz. 743).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 

2011 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk




