
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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 10 lutego 2017 r. 

o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów  

(druk nr 421) 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948 i 1955 oraz 

z 2017 r. poz. 60) 

 

Art. 1. 

1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i 

przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. 

1a. Nazwa "Policja" przysługuje wyłącznie formacji, o której mowa w ust. 1. 

2. Do podstawowych zadań Policji należą: 

1)   ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra; 

2)   ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w 

miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji 

publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego 

korzystania; 

3)   inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym 

zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; 

3a)  prowadzenie działań kontrterrorystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 

2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904); 

4)   wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców; 

5)   nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie 

określonym w odrębnych przepisach; 

6)   kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z 

działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych; 
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7)   współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami 

międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na 

podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów; 

8)   gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych; 

9)   (uchylony); 

10)  prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez 

uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych 

śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu 

deoksyrybonukleinowego (DNA); 

11)  (uchylony). 

3. Policja realizuje także zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów 

i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych. 

<4. Policja realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. 

o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH 

O WYKROCZENIA (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 i 1948) 

 

Art. 96. 

§ 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w 

przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń - do 1000 zł. 

§ 1a. W postępowaniu mandatowym, w sprawach: 

1)   w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Państwowej Inspekcji 

Pracy, 

2)   naruszeń przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego 

wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.), w których 

oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Inspekcji Transportu Drogowego 

lub Policji 

- można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł. 
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§ 1aa. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 54-56 i art. 57a 

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2139 oraz z 2016 r. poz. 1250) można nałożyć grzywnę w wysokości 2000 zł. 

<§ 1ab. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyn określony w art. 32 ust. 1 

ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu 

towarów (Dz. U. poz. ...) można nałożyć grzywnę w wysokości od 5000 zł do 7500 

zł.> 

§ 1b. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika 

określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania 

takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu 

mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. 

§ 1c. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 93 pkt 12 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250) 

można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł. 

§ 2. W drodze mandatu karnego nie nakłada się grzywny za wykroczenia, za które należałoby 

orzec środek karny, a także w wypadku określonym w art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń. W 

sytuacji określonej w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń nałożenie grzywny w drodze 

mandatu karnego jest możliwe jedynie, gdy w zakresie wszystkich naruszonych 

przepisów postępowanie mandatowe jest dopuszczalne. 

§ 3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi wzory formularzy mandatu 

karnego oraz szczegółowy sposób nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, 

mając na względzie potrzebę ujednolicenia zasad wymierzania przez funkcjonariuszy 

uprawnionych organów grzywny w drodze mandatu karnego, a także pouczenia osób 

ukaranych mandatem o ich prawach i obowiązkach. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1907, 1935 i 1948) 

 

Art. 50. 

Do zadań Inspekcji należy:  

1)   kontrola: 
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a)  przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w 

art. 4 pkt 22, 

b)  (uchylona), 

c)  przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 

d)  (uchylona), 

e)  przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt, 

f)  (uchylona), 

g)  wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem 

zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością 

ich oznakowania, w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

przewozie towarów niebezpiecznych, 

h)  rodzaju używanego paliwa, 

i)  dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego, 

j)  prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

k)  przestrzegania czasu pracy: 

–  przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, 

–  osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy 

drogowe na jego rzecz; 

2)   prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydawanie decyzji 

administracyjnych na zasadach określonych w ustawie, a także podejmowanie innych 

czynności w niej przewidzianych, w sprawach: 

a)  licencji wspólnotowej, 

b)  zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym i zezwoleń na przewóz 

kabotażowy, 

c)  formularzy jazdy, 

d)  zaświadczeń na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy, 

e)  świadectw kierowcy, 

f)  certyfikatów, o których mowa w art. 30 ust. 10, 

g)  zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadkach, o 

których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, 
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h)  dotyczących spełniania lub niespełniania wymogu dobrej reputacji, o których mowa w 

art. 7d ust. 1-6, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2; 

3)   podejmowanie czynności dotyczących zezwoleń zagranicznych i zezwoleń ministra 

właściwego do spraw transportu[.] <;> 

<4) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o systemie 

monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. ...).> 

 

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; 

5)    zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

6)    zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 

r. poz. 884); 

7)    zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów 

cyfrowych. 

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 4-7, są przekazywane na 

wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.] 

<3. Kary pieniężne oraz grzywny, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7, oraz w art. 32 

ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu 

towarów pobierane przez organy Inspekcji Transportu Drogowego, są przekazywane 

na wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Transportu 

Drogowego.> 
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USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. O KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ (Dz. 

U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88) 

 

Art. 2. 

1. Do zadań KAS należy: 

1)   realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, 

jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem 

podatków i należności budżetowych, w zakresie których właściwe są inne organy; 

2)   realizacja dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem 

i wywozem towarów; 

3)   realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej; 

4)   obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów 

związanych z przywozem i wywozem towarów; 

5)   zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu 

obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym 

wykonywaniu obowiązków celnych; 

6)   wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie 

zabezpieczenia należności pieniężnych; 

7)   prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa 

podatkowego i celnego; 

8)   wykonywanie audytu, czynności audytowych i urzędowego sprawdzenia; 

9)   kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr KAS w zakresie zadań KAS; 

10)  prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk 

występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka; 

11)  przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

12)  badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków 

określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych na ich 

podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności 

kantorowej; 

13)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń 

skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich 

sprawców; 
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14)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z 

naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub 

ograniczeniom na mocy przepisów prawa polskiego, przepisów prawa Unii 

Europejskiej lub umów międzynarodowych, zapobieganie tym przestępstwom i 

wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę 

Celno-Skarbową; 

15)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w art. 258, art. 

270, art. 271, art. 273 oraz w art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137), zwanej dalej "Kodeksem karnym", w związku z 

którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności 

publicznoprawnej, zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców, 

jeżeli zostały ujawnione przez KAS; 

16)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w: 

a)  art. 228-231 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby zatrudnione w 

jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy, w związku z 

wykonywaniem czynności służbowych, 

b)  art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby niezatrudnione w 

jednostkach organizacyjnych KAS albo niebędące funkcjonariuszami, w związku 

z wykonywaniem czynności służbowych przez osoby zatrudnione w jednostkach 

organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy, 

c)  art. 190, art. 222, art. 223 i art. 226 Kodeksu karnego, skierowanych przeciwko 

osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych KAS albo 

funkcjonariuszom podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z 

ich pełnieniem 

-   oraz zapobieganie tym przestępstwom i ściganie ich sprawców; 

<16a) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o systemie 

monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. ...);> 

17)  wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących 

statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii 

Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT) oraz prowadzenie postępowań 

w zakresie INTRASTAT; 
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18)  wykonywanie zadań wynikających z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z 

zagranicą ustanowionych w szczególności ze względu na ochronę życia i zdrowia 

ludzi i zwierząt, roślin, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ochronę 

konsumentów, bezpieczeństwa międzynarodowego, dziedzictwa narodowego i 

środków polityki handlowej; 

19)  współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej; 

20)  współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi; 

21)  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

2. Kontrolę celno-skarbową w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, wykonywaną w 

oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych, art. 54 ust. 2 pkt 1 i 6-8, art. 62 ust. 5 pkt 1 

lit. a-c, e i f oraz w art. 64 ust. 2, czynności, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 

1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 128 ust. 1, art. 

131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, oraz: 

1)   wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat związanych z przywozem 

i wywozem towarów w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych, 

2)   obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów 

związanych z przywozem i wywozem towarów w oddziałach celnych urzędów celno-

skarbowych, 

3)   zadania wynikające z zakazu obejmowania procedurą celną dopuszczenia do obrotu 

paliw stałych niespełniających wymagań określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1928), 

4)   zadania określone [w ust. 1 pkt 14-16]  <w ust. 1 pkt 14–16a> oraz w art. 14 ust. 1 pkt 

19 i art. 33 ust. 1 pkt 15 

- wykonują wyłącznie funkcjonariusze. 

3. W zakresie zadań określonych w ust. 1 pkt 14-16 organy KAS prowadzą postępowania 

przygotowawcze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749), zwanej dalej "Kodeksem 

postępowania karnego", albo ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w 

sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713). 
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Art. 67. 

1. Naczelnik urzędu celno-skarbowego może zarządzić na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej konwój towarów w przypadku, gdy: 

1)   niemożliwe jest nałożenie zamknięć urzędowych, a zachowanie tożsamości towaru jest 

niezbędne do przestrzegania warunków procedury celnej, procedury zawieszenia 

poboru podatku akcyzowego lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że towar może 

zostać usunięty spod dozoru celnego, o którym mowa w przepisach celnych Unii 

Europejskiej; 

2)   istnieje uzasadnione podejrzenie, że towary nie zostaną dostarczone do urzędu celno-

skarbowego albo miejsca uznanego lub wyznaczonego przez organ KAS; 

3)   istnieje uzasadnione podejrzenie, że towary nie zostaną dostarczone do miejsca 

wskazanego w dokumencie towarzyszącym przesyłce; 

4)   kwota należności publicznoprawnych mogących powstać w związku z przewozem 

towarów podlegających kontroli jest wyższa niż kwota zabezpieczenia; 

5)   przewożone są towary, których przewóz jest związany ze zwiększonym ryzykiem. 

[2. Naczelnik urzędu celno-skarbowego może zobowiązać osobę odpowiedzialną za 

wykonywanie czynności przewidzianych przepisami prawa celnego lub podatkowego w 

zakresie przemieszczania niektórych wyrobów akcyzowych, aby określone czynności w 

ramach konwoju wykonywały wyspecjalizowane jednostki działające w zakresie ochrony 

osób lub mienia.] 

<2. Naczelnik urzędu celno-skarbowego może zobowiązać przewoźnika, aby konwój lub 

określone czynności w ramach konwoju wykonywały wyspecjalizowane jednostki 

działające w zakresie ochrony osób lub mienia.> 

<2a. Decyzję o zarządzeniu konwoju doręcza się kierującemu pojazdem. Decyzja jest 

natychmiast wykonalna.> 

[3. Koszty konwoju ponosi osoba odpowiedzialna za wykonywanie obowiązków 

przewidzianych przepisami prawa celnego lub podatkowego w zakresie przemieszczania 

niektórych wyrobów akcyzowych.] 

<3. Koszty konwoju ponoszą solidarnie: 

1) przewoźnik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, 

realizującą usługę przewozu towaru; 
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2) nadawca towarów będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność 

gospodarczą dokonującą wysyłki towaru będącego przedmiotem przewozu.> 

 

 

 

 

 


