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Szanowny Panie Rzeczniku,
odpowiadając na pismo z dnia 15 listopada 2022 r. o numerze V.7224.251.2022.GH 

w sprawie bezpieczeństwa przewozu osób świadczonego za pośrednictwem aplikacji 
internetowych, uprzejmie informuję, że w okresie od 1 stycznia do 24 listopada 2022 r. Inspekcja 
Transportu Drogowego przeprowadziła 3 322 kontroli pojazdów, którymi realizowano przewozy 
taksówkowe oraz okazjonalne przewozu osób. W wyniku podjętych działań kontrolnych, 
Inspekcja Transportu Drogowego wydała 255 decyzji administracyjnych w związku 
z naruszeniami przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2201, dalej: „u.t.d.”), nałożyła 159 mandatów karnych oraz zatrzymała 89 dowodów 
rejestracyjnych. W załączeniu uprzejmie przekazuję dane dotyczące kontroli pojazdów kategorii 
M1 oraz okazjonalnego przewozu osób, w tym m. in. z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, wraz 
z naruszeniami za ww. okres.

Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje przestrzeganie przepisów w zakresie 
transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu 
drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Prowadząc kontrole przewozu osób 
Inspekcja Transportu Drogowego skupia się przede wszystkim na kontroli wymaganej 
dokumentacji oraz warunkach technicznych pojazdów, co pośrednio wpływa także 
na bezpieczeństwo uczestników tych przewozów. Jeżeli w trakcie wykonywania obowiązków 
inspektor Inspekcji Transportu Drogowego dowie się o popełnieniu przestępstwa, zgodnie 
z art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1375), niezwłocznie zawiadamia o tym prokuratora lub Policję.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 83 ust. 1 u.t.d. Główny Inspektor Transportu 
Drogowego jako organ, który udzielił licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie 
pośrednictwa przy przewozie osób, może nałożyć na przewoźnika drogowego obowiązek 
przedstawienia w oznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających, że spełnia 
on wymagania ustawowe i warunki określone w licencji. Aktualnie 493 podmioty posiadają ważną 
licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa w przewozie osób. 
Wykaz znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Transportu 
Drogowego pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gitd/rejestr-przedsiebiorcow-prowadzacych-
posrednictwo-przy-przewozie-osob. W 2022 roku wysłano 38 wezwań weryfikacyjnych 
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do przedsiębiorców w trybie art. 83 u.t.d. W wyniku weryfikacji dwie licencje zostały wygaszone 
z uwagi na wykreślenie przedsiębiorców z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), w pozostałych sprawach organ prowadzi dalsze czynności.

Jednocześnie wyjaśniam, że jeżeli posiadacz licencji na wykonywanie transportu 
drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób wykonuje czynności takiego 
pośrednictwa na rzecz podmiotu nieposiadającego odpowiedniej licencji, o której mowa w art. 5b 
ust. 1 u.t.d., organ udzielający licencji cofa tę licencję na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 5 u.t.d. 
W przypadku jednego z przedsiębiorców wykonujących pośrednictwo w przewozie osób zostały 
wydane decyzje ostateczne nakładające karę pieniężną za naruszenie, o którym mowa w lp. 2.20 
załącznika nr 3 do u.t.d., tj. przekazywanie zleceń przez przedsiębiorcę prowadzącego 
pośrednictwo przy przewozie osób podmiotowi, który nie posiada odpowiedniej licencji, o której 
mowa w art. 5b ust. 1 u.t.d. lub z naruszeniem art. 5e tej ustawy. Przedsiębiorca został 
zawiadomiony o wszczęciu postępowania w przedmiocie cofnięcia licencji i aktualnie 
postępowanie pozostaje w toku.

  Z poważaniem

GŁÓWNY INSPEKTOR
TRANSPORTU DROGOWEGO

z up.

Michał Mostowski
p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu 

Drogowego

/podpisano elektronicznie/

Załącznik:
1. Kontrole przewozu osób M1 od 1 stycznia do 24 listopada 2022 r. 

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
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