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Praca Inspekcji transportu Drogowego  
na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Przedstawiono podstawy prawne powołania i funkcjonowania Inspek-
cji Transportu Drogowego (ITD) oraz jej strukturę organizacyjną i zada-
nia. Na przykładzie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Transportu Drogowego przedstawiono czynności wykonywane na 
drogach. Omówiono sposób przygotowania planów kontroli pojazdów 
na drogach województwa zachodniopomorskiego. Scharakteryzowano 
główne punkty kontrolne oraz tabor samochodowy i sprzęt używany 
w czasie kontroli. Dokonano krytycznej oceny sposobu kontroli pojaz-
dów drogowych przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Słowa kluczowe: Inspekcja Transportu Drogowego, kontrola pojaz-
dów samochodowych.

Wprowadzenie
W ramach procesu dostosowawczego polskiej legislacji do wyma-
gań Unii Europejskiej oraz rozwiązań instytucjonalnych polskie 
władze zadecydowały o utworzeniu Inspekcji Transportu Drogo-
wego (ITD). ITD jest specjalistyczną instytucją odpowiedzialną za 
egzekwowanie przestrzegania prawa dotyczącego transportu dro-
gowego w Polsce oraz formacją upoważnioną do przeprowadzania 
szerokiego zakresu kontroli drogowych we współpracy z policją, 
strażą graniczną, służbami celnymi i innymi służbami upoważnio-
nymi do kontroli [10, 16].

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana na mocy 
przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogo-
wym [18]. Na jej podstawie w grudniu 2001 r. został stworzony 
Główny Inspektorat Transportu Drogowego, mający swoją siedzi-
bę w Warszawie; utworzono też 16 Wojewódzkich Inspektoratów 
Transportu Drogowego, w których na początku 2002 r. rozpoczęto 
pierwsze postępowania rekrutacyjne na stanowisko młodszego 
inspektora transportu drogowego. 

W 2001 r. przygotowano i wydano 3 rozporządzenia regulujące 
statut prawny inspekcji [10]:

 � Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22.12.2001 r. 
w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Trans-
portu Drogowego [15];

 � Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.12.2001 r. w spra-
wie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu 
drogowego [12]; 

 � Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 05.01.2002 r. w spra-
wie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu od-
bywania kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzami-
nów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji 
Transportu Drogowego [11].
Przesłanką utworzenia Inspekcji Transportu Drogowego była ko-

nieczność zapewnienia uczciwej konkurencji w transporcie drogo-
wym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, 
co stanowiło jeden z wymogów akcesyjnych Unii Europejskiej [9].

Uprawnienia i zadania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego została powołana do kontroli 
przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania 

transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy. 
Podstawowym jej zadaniem jest prowadzenie kontroli drogowych 
oraz kontroli w siedzibach przedsiębiorstw w zakresie przestrze-
gania przez przewoźników i kierowców przepisów transportowych.

Zadania inspekcji transportu drogowego określone zostały 
w art. 50 ustawy o transporcie drogowym. Do głównych zadań 
Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego należy kon-
trola przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu dro-
gowego, przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie 
określonym w ustawie Prawo o ruchu drogowym, przestrzegania 
przepisów regulujących przewóz zwierząt, paliwa, przestrzegania 
zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów nie-
bezpiecznych, przestrzegania norm czasu pracy kierowcy [9, 18].

Wojewódzkie inspektoraty w zakresie wykonywanych zadań 
prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje 
administracyjne na zasadach określonych w ustawie o transpor-
cie drogowym, a także podejmują inne czynności przewidziane 
w tej ustawie [7, 18].

Struktura organizacyjna Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcją Transportu Drogowego kieruje Główny Inspektor Trans-
portu Drogowego jako centralny organ administracji rządowej, 
podległy ministrowi właściwemu do spraw transportu. Głównemu 
Inspektorowi podlega Główny Inspektorat Transportu Drogowego 
z siedzibą w Warszawie oraz 10 delegatur terenowych właściwych 
w sprawach CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ru-
chem Drogowym) i BEPO (Biuro Elektronicznego Poboru Opłat), 
działających w obrębie wybranych Wojewódzkich Inspektoratów 
Transportu Drogowego [9, 18]. 

CANARD wykonuje zadania związane z ujawnianiem – za po-
mocą urządzeń rejestrujących – naruszeń przepisów ruchu dro-
gowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz 
niestosowania się do sygnałów świetlnych, natomiast BEPO wy-
konuje zadania związane z kontrolą i sankcjonowaniem niedopeł-
nienia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po 
drogach krajowych [9, 18].

Strukturę Inspekcji stanowi 16 Wojewódzkich Inspektoratów 
Transportu Drogowego, którymi kierują Wojewódzcy Inspektorzy 
Transportu Drogowego. 

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli przez inspek-
torów trafiają do Centralnej Ewidencji Naruszeń, którą prowadzi 
Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Na rys. 1 przedstawiono strukturę organizacyjną Zachodniopo-
morskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Siedziba główna Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Dro-
gowego (WITD) w Szczecinie znajduje się w Lubieszynie. Kieruje 
nią Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Dro-
gowego, powołany przez wojewodę w porozumieniu z Głównym 
Inspektorem. Sprawuje on kontrolę wewnętrzną nad organizacją 
i funkcjonowaniem Wojewódzkiego Inspektoratu. Do jego zadań 
należy m.in. kierowanie pracą inspektoratu, sprawowanie nadzo-
ru nad działaniami kontrolnymi inspektorów, przekazywanie wyni-
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Rys. 2. Obszar działania Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego [3]

Rys. 1. Struktura organizacyjna WITD w Szczecinie [19]

ków prowadzonych kontroli Wojewodzie i Głównemu Inspektorowi, 
organizowanie wspólnych działań inspektoratu z innymi służbami.

Organizację WITD w Szczecinie 
określa regulamin organizacyjny, 
stanowiący załącznik do zarzą -
dzenia nr 7/2014 z dnia 6 maja 
2014 r., zatwierdzony przez wojewo-
dę zachodniopomorskiego.

Inspektorat obejmuje swoim ob-
szarem działania teren wojewódz-
twa zachodniopomorskiego (rys. 2). 
W skład Wojewódzkiego Inspekto-
ratu wchodzą 2 oddziały terenowe. 
Jednym z nich jest Wydział Inspekcji 
Oddział w Koszalinie, natomiast dru-
gim jest Wydział Inspekcji Oddział 
w Wałczu.

Inspekcja Transportu Drogowego 
posiada na wyposażeniu radiowozy 
oznakowane oraz motocykle. Pojaz-
dy służbowe, z wyjątkiem motocykla, 
powinny mieć ciemnozieloną barwę 
nadwozia, natomiast pokrywa sil-
nika oraz drzwi od strony kierowcy 
i pasażera oraz drzwi tylne są koloru 
białego. Każdy pojazd dookoła ozna-
kowany jest odblaskowym białym pa-
sem oraz po obu stronach pojazdu 
zamieszczony jest znak identyfiku-
jący formację: „INSPEKCJA TRANS-
PORTU DROGOWEGO”. Na dachu 
pojazdu zamontowana jest podświe-
tlana tablica barwy białej z napisem 
„INSPEKCJA TRANSPORTU DROGO-
WEGO” wraz z błyskowymi światła-
mi barwy niebieskiej [14]. Motocykl 

będący na wyposażeniu inspekcji oznakowany jest w połowie jego 
wysokości oraz w połowie wysokości kufrów pasem wyróżniającym 
barwy ciemnozielonej; z każdej strony zamieszcza się także znak 
identyfikujący instytucję [14].

Zachodniopomorski Inspektorat Transportu Drogo-
wego posiada na wyposażeniu kilka radiowozów (samo-
chody Renault Master, Ford Transit, Fiat Ducato) ozna-
kowanych, stanowiących jednocześnie przewoźne biuro 
do pracy dla inspektorów oraz 2 motocykle Kawasaki 
GTR 1400, służące m.in. do zatrzymywania kierowców 
łamiących przepisy ruchu drogowego oraz zatrzymywa-
nia przeciążonych pojazdów ciężarowych (wjeżdżających 
do miasta bocznymi drogami w celu uniknięcia kontroli 
na specjalnie do tego przeznaczonych punktach do wa-

żenia), pozostające do dyspozycji 
inspektorów pracujących w od-
działach terenowych. 

Działania kontrolne ITD 
na obszarze województwa 
zachodniopomorskiego
Pracownicy administracyjni In-
spekcji Transportu Drogowego 
oraz inspektorzy transportu dro-

gowego zatrudnieni są na stanowiskach urzędniczych i tworzą 
korpus służby cywilnej na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o służbie cywilnej [17].
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Radiowóz oznakowany Fiat Ducato [4]

Przynależność inspektorów do korpusu służby cywilnej ogra-
nicza możliwość prowadzenia kontroli poza zwykłym czasem 
pracy. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, na polecenie prze-
łożonego, członek służby cywilnej wykonuje pracę w nocy oraz 
w niedziele i święta. Jednak charakter pracy inspektora uza-
sadnia odstępstwa od powyższych reguł czasu pracy, dlatego 
inspektorzy prowadzą kontrole doraźne w weekendy, święta 
i w godzinach nocnych. Inspektorzy pracują w systemie zmiano-
wym od godziny 6 do godziny 14 oraz od godziny 14 do godziny 
22, natomiast kontrole w nocy prowadzone są wyjątkowo w ra-
mach nadgodzin.

Organizację kontroli na drogach reguluje Zarządzenie nr 
28/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego. W woje-
wódzkich inspektoratach plany kontroli opracowywane są przez 
naczelników wydziałów Inspekcji. Zespół kontrolny składa się z 2 
inspektorów lub 1 inspektora wraz z funkcjonariuszem innej służ-
by np. Policji, Straży Granicznej.

Inspektorzy transportu drogowego zatrudnieni w siedzibie 
głównej inspektoratu rozpoczynają pracę w biurze znajdującym 
się w Lubieszynie. Inspektorzy oddziałów terenowych służbę roz-
poczynają w wydziałach znajdujących się odpowiednio w Koszali-
nie oraz w Wałczu. Przed rozpoczęciem pracy Naczelnik Wydziału 
Inspekcji w siedzibie głównej i kierownicy oddziałów sprawdzają 
stan psychofizyczny pracowników, umundurowanie, wyposażenie 
służbowe oraz gotowość do podjęcia czynności kontrolnych.

Przed wyjazdem na punkt kontrolny kierownik zespołu kon-
trolnego dokonuje codziennej obsługi pojazdu służbowego, 
polegającej na sprawdzeniu stanu pojazdu, jego wyposażenia 
i dokumentacji [18].

Zgodnie z planem pracy zespół kontrolny przemieszcza się na 
właściwy punkt kontrolny. Wszelkie decyzje o zmianie punktu 
kontrolnego czy też jego opuszczeniu przed planowanym zakoń-
czeniem pracy lub przedłużeniu czasu pracy kierownik zespołu 
uzgadnia ze swoim bezpośrednim przełożonym, którym jest Na-
czelnik Wydziału Inspekcji w Lubieszynie lub kierownik danego 
oddziału terenowego.

Po dojeździe na punkt kontrolny inspektorzy przygotowują 
sprzęt biurowy do pracy, składający się m.in. z laptopa, czytni-
ków do tachografów. 

Przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności inspektor 
dokonuje zatrzymania pojazdu do kontroli. Rozpoczęcie kontroli 
każdorazowo musi być poprzedzone okazaniem kontrolowanemu 
legitymacji służbowej oraz zapoznaniem kontrolowanego z przy-
sługującymi mu prawami i obowiązkami wynikającymi z ustawy 
o transporcie drogowym [13]. Następnie inspektor dokonuje 
sprawdzenia stanu trzeźwości kierowcy oraz przystępuje do kon-
troli m.in. [18]:

 ¡ dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogo-
wego lub przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania 
warunków w nich określonych, w tym np. wypis z zezwolenia 
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub 
rzeczy, wypis z licencji na wykonywanie międzynarodowego 
transportu drogowego osób lub rzeczy, wypis z zaświadczenia 
na przewozy na potrzeby własne;

 ¡ przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w tym np. kontro-
li prędkości na podstawie zapisów tachografu, dokumentów 
(prawo jazdy, dowody rejestracyjne kontrolowanych pojazdów);

 ¡ przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu 
zwierząt;

 ¡ przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu dro-
gowego towarów niebezpiecznych;

 ¡ przestrzegania zasad i warunków przewozu artykułów szybko 
psujących się;

 ¡ przestrzegania zasad i warunków dotyczących transportu 
odpadów;

 ¡ przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadze-
nia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku 
kierowcy.
W kolejnym etapie kontroli inspektor dokonuje szczegóło-

wego sprawdzenia stanu technicznego pojazdu pod względem 
spełnienia wymogów określonych w przepisach Prawa o ruchu 
drogowym [18]. 

Ocena stanu technicznego dokonywana jest poprzez spraw-
dzenie [8]: identyfikacji pojazdu, stanu ogumienia, świateł, 
układu hamulcowego, układu kierowniczego, nadwozia, podwo-
zia, zawieszenia, instalacji elektrycznej, zagadnień związanych 
z ochroną środowiska (np. hałas zewnętrzny, normy emisji spalin, 
wycieki płynów eksploatacyjnych). Sprawdzeniu podlega również 
rozmieszczenie i zabezpieczenie przewożonego ładunku. 

Prowadząc czynności kontrolne na punkcie przystosowanym 
do ważenia, inspektor przeprowadza kontrolę nacisków osi 
i rzeczywistej masy całkowitej pojazdu lub pojazdów przy użyciu 
przenośnych wag stacjonarnych lub urządzeń przeznaczonych do 
ważenia dynamicznego [20]. Z przeprowadzonej kontroli drogo-
wej oraz kontroli ważenia inspektor sporządza protokół kontroli 
w dwóch egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje osoba kontro-
lowana, a drugi przeznaczony jest dla inspekcji. 

Punkty kontroli są zawarte w wykazie miejsc kontrolnych, 
zatwierdzonym przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora 
Transportu Drogowego. Inspektorzy na terenie województwa 
zachodniopomorskiego mogą pełnić czynności kontrolne w miej-
scach do tego przeznaczonych. Każdy punkt kontroli posiada 
określony numer oraz szczegółową charakterystykę, którą opra-
cowuje Wojewódzki Inspektor lub kierownik komórki organiza-
cyjnej GITD [20]. 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego jest wyzna-
czonych 25 punktów kontrolnych (18 na drogach krajowych, 
1 na drodze wojewódzkiej, 6 na drodze ekspresowej. W czasie 
kontroli kierującego pojazdem członowym na drodze ekspreso-
wej S3 kierowca został poddany badaniu na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu. W wyniku badania stwierdzono pomiar 
1,02 mg/l; tym samym – zgodnie z Kodeksem Karnym – kierow-
ca znajdował się w stanie nietrzeźwości.
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Elementy układu kierowniczego w niesprawnym autobusie [2]

Innym przykładem działań inspekcji była kontrola drogowa 
przeprowadzona na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Mo-
stowo. Inspektor, wykonując czynności służbowe na motocyklu, 
zatrzymał do kontroli kierującego ciągnikiem siodłowym wraz 
z naczepą ciężarową. Podczas kontroli kierowca nie okazał pra-
wa jazdy. Ustalono, że kierowca nie posiada ważnych uprawnień 
do kierowania pojazdami, ponieważ policjanci zatrzymali prawo 
jazdy za przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych. Po-
nadto w trakcie kontroli stwierdzono zły stan techniczny ciągnika 
siodłowego oraz naczepy, uniemożliwiający dalsze dopuszczenie 
pojazdów do ruchu.

W dniu 12 października w Szczecinie, inspektorzy transportu 
drogowego poddali kontroli autobus jeżdżący na linii regularnej 
ze Szczecina do Gorzowa Wielkopolskiego. Po przeprowadzeniu 
kontroli stanu technicznego okazało się, iż autobus posiada licz-
ne usterki zagrażające bezpieczeństwu, m.in.: nadmiernie zuży-
te elementy układu kierowniczego, niesprawne światła drogowe, 
niesprawne światła przeciwmgłowe przednie, niesprawne prawe 
tylne światło kierunkowskazu, niesprawne wycieraczki, pęknię-
tą szybę czołową pojazdu w polu widzenia kierowcy. W związku 
z powyższym zakazano dalszej jazdy do momentu usunięcia 
usterek i zatrzymano dowód rejestracyjny autobusu, a prze-
woźnik zobowiązany został do podstawienia innego, sprawnego 
pojazdu. Jednocześnie inspektorzy ukarali kierowcę mandatem 
karnym  za jazdę po drodze publicznej pojazdem niesprawnym 
technicznie.

Ważnym obszarem działalności WITD w Szczecinie jest współ-
praca ze szkołami i ośrodkami szkolno-wychowawczymi. Cykliczną 
imprezą jest festyn „Pierwszy dzwonek – bezpieczna droga do 
szkoły” dedykowany uczniom klas pierwszych. W jubileuszowym, 
dziesiątym spotkaniu zorganizowanym 9 września 2016 r, udział 
wzięło blisko 300 pierwszaków z 8 szczecińskich szkół podstawo-
wych. Służby dbające o bezpieczeństwo przekazywały dzieciom 
cenne wskazówki dotyczące bezpiecznego poruszania się po 
drogach oraz przekonywały do noszenia odblasków i zapinania 
pasów bezpieczeństwa. Swoje stanowiska obok Inspekcji Trans-
portu Drogowego przygotowali przedstawiciele z Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego, Straży Pożarnej, Policji, Straży Miej-
skiej, Służby Celnej. Na stanowisku Inspekcji Transportu Drogo-

wego stanął autobus, przed którym prowadzone były pogadanki 
związane z przygotowaniami do wyjazdów wycieczkowych. Dzieci 
mogły także zająć miejsce w autobusie i rozpocząć praktyczną 
naukę zapinania pasów bezpieczeństwa.

Inspektorzy WITD w Szczecinie organizują także, przy współ-
pracy policji, Żandarmerii Wojskowej i straży pożarnej, imprezy 
plenerowe dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego. Dzieci  i młodzież o różnym stopniu upośledzenia 
umysłowego ma możliwość zapoznać się z podstawowymi zasada-
mi poruszania się po drogach pieszych i rowerzystów oraz poznać 
podstawowe znaki drogowe obowiązujące pieszych. 

Dbając o bezpieczeństwo dzieci, WITD w Szczecinie prowa-
dzi kontrole autobusów dowożących uczniów do szkół. Wykorzy-
stywane pojazdy nie spełniają często podstawowych wymogów 
bezpieczeństwa. Przykładem mogą być wyniki sprawdzenia na 
początku września br. czterech autobusów przewożących dzieci 
do szkoły podstawowej nr 2 w Pyrzycach. W wyniku kontroli stanu 
technicznego do dalszej jazdy dopuszczony został tylko 1 auto-
bus, w pozostałych trzech przypadkach zatrzymane zostały dowo-
dy rejestracyjne, a kierowcom zakazano dalszej jazdy. Głównymi 
usterkami jakie zostały stwierdzone były: wycieki płynów eks-
ploatacyjnych, nadmiernie zużyte ogumienie, niesprawny układ 
pneumatyczny, uszkodzony mechanizm otwierania drzwi. Dzieci 
mogły wsiadać tylko środkowymi drzwiami, ponieważ tylne zosta-
ły zanitowane na stałe, a przednie w połowie zostały podparte 
drewnianym klockiem. Ten sam autobus poddano kontroli zady-
mienia spalin przy użyciu dymomierza i stwierdzono przekrocze-
nie dopuszczalnej normy. Po przeprowadzeniu sześciu kolejnych 
prób (polegających na zwiększeniu prędkości obrotowej silnika 
do maksymalnej) średnia wartość wyniosła 3,83 m-1 (współczyn-
nik absorpcji światła). Kontrolowany pojazd nie posiadał turbodo-
ładowania i został wyprodukowany w 1988 roku, dlatego norma 
w tym konkretnym przypadku wynosiła 2,5 m-1. W związku z po-
wyższym na kierującego pojazdem nałożono mandat karny  na 
kwotę 300 zł, za używanie pojazdu na obszarze zabudowanym 
w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją 
spalin do środowiska. 

Do zadań ITD należą także kontrole taksówek. W trakcie kon-
troli przeprowadzonej w sierpniu br. na terenie Szczecina okazało 
się, że już pierwszy skontrolowany kierowca wykonywał tę dzia-
łalność nielegalne. Po wnikliwej analizie dokumentów, oględzi-
nach pojazdu oraz kasy fiskalnej inspektorzy ustalili, że trzy lata 
wcześniej kierowca utracił licencję uprawniającą do wykonywania 
transportu drogowego osób taksówką. Dodatkowo wyrejestrował 
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swoją działalność gospodarczą. W związku z tym zostało wszczęte 
postępowanie wyjaśniające, ponieważ wykonywanie przewozów 
taksówką bez wymaganej  licencji, zagrożone jest karą admini-
stracyjną w wysokości 8 tys. zł. O nieprawidłowościach stwier-
dzonych podczas tej kontroli zostanie również powiadomiony 
właściwy urząd skarbowy, z uwagi na wykonywanie działalności 
gospodarczej po jej wyrejestrowaniu oraz nierejestrowanie osią-
ganych przychodów.

Zakończenie
Stosowana kontrola pojazdów na pewno nie jest doskonała. Doty-
czy głównie samochodów ciężarowych i w szczególnych przypad-
kach autobusów, mikrobusów i taksówek. Szczególnie nastawio-
na jest ona na sprawdzanie stanu stan technicznego pojazdu, 
nacisków osi i czasu pracy kierowcy.

Obecny system kontroli pojazdów pod kątem masy i nacisków 
osi polega najczęściej na losowym wyborze pojazdów do kontroli 
szczegółowej. Bardziej wnikliwe typowanie pojazdów do kontroli 
możliwe jest jedynie z wykorzystaniem tzw. wag preselekcyjnych, 
które zabudowane są w pasie drogi i dokonują pomiaru masy 
i nacisków osi wszystkich pojazdów przejeżdżających po danym 
odcinku drogi. Dane z pomiarów przesyłane są na oddalony zwy-
kle o kilkaset metrów punkt kontroli, gdzie znajdują się inspek-
torzy dokonujący zatrzymania i kontroli szczegółowej przeładowa-
nych pojazdów na wagach stacjonarnych lub przenośnych.

Przedstawione przykłady kontroli pojazdów wykonujących 
przewozy osób potwierdzają wykorzystywanie autobusów bę-
dących w złym stanie technicznym, które nie powinny być do-
puszczone do ruchu. Dotyczy to nie tylko małych, prywatnych 
przewoźników, postrzeganych często jako podmioty stosujące 
praktyki z zakresu nieuczciwej konkurencji (np. brak rozkładów 
jazdy, brak kas fiskalnych, pobieranie opłat za przejazd bez re-
jestracji w kasie fiskalnej, wykonywanie przewozów regularnych 
bez zezwoleń, wzajemne informowanie się o kontrolach ITD.) [1]. 
Część zatrzymanych autobusów, które nie zostały dopuszczone 
do dalszej jazdy była własnością jednostek samorządu terytorial-
nego. Pojazdy te były wykorzystywane w przewozach szkolnych.  
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