Organy kontroli, zasady postępowania.

Organ, który udzielił licencji, może nałożyć na przewoźnika drogowego obowiązek
przedstawienia w oznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających, że
spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w licencji.
Organy udzielające licencji są uprawnione do kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania
wymogów będących podstawą do wydania licencji.
Kontrolę , o której mowa wyżej przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.
Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
Upoważnienie do kontroli musi zawierać:
a) wskazanie podstawy prawnej,
b) oznaczenie organu kontroli,
c) datę i miejsce wystawienia,
d) imię i nazwisko inspektora upoważnionego do przeprowadzenia kontroli oraz numer
jego legitymacji służbowej,
e) firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą,
f) określenie zakresu przedmiotowego kontroli,
g) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,
h) podpis osoby udzielającej upoważnienia,
i) pouczenie o prawach i obowiązek kontrolowanego.
Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do:
a) żądania od przedsiębiorcy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich
danych mającej związek z przedmiotem kontroli,
b) wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność
gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta
działalność, oraz wstępu do pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorcę.
Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego
wyznaczonej.
Organ, który udzielił licencję może powierzyć, w drodze porozumienia, czynności kontrolne
organowi administracji publicznej lub innemu organowi państwowemu.
Nadzór nad wydawaniem licencji w krajowym transporcie drogowym sprawuje wojewódzki
inspektor transportu drogowego.
Podczas wykonywania przewozu drogowego w ramach transportu drogowego taksówką
kierowca jest obowiązany mieć przy sobie oryginał licencji.
Do kontroli przedsiębiorców uprawnieni są:
a) funkcjonariusze Policji,
b) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego,
c) funkcjonariusze celni,

d) funkcjonariusze Straży Granicznej,
e) upoważnieni pracownicy zarządców dróg publicznych- z wyłączeniem między innymi
licencji taksówkowych,
f) inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy- w odniesieniu do zapisów urządzenia
rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy oraz czas jazdy i postoju- ponieważ
taksówkarze nie posiadają takich urządzeń, inspektorze PIP nie są upoważnieni do
kontroli licencji taksówkowych,
g) strażnicy straży gminnych, ale tylko w odniesieniu do publicznego transportu
zbiorowego w zakresie określonym innymi przepisami.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. / tekst ustawy
znajduje się w zakładce taxi-szkolenie /.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzającej uchybienia organ udzielający licencji:
a) wzywa przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzających uchybień w wyznaczonym
terminie;
b) cofa licencję, z zachowaniem warunków określonych w ustawie o transporcie
drogowym.

Kary pieniężne.
Kto wykonuje przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem,
naruszając obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy- podlega karze
pieniężnej w wysokości od 50 zł. do 15 000zł.
Suma kar pieniężnej nałożonych podczas jednej kontroli nie może przekroczyć kwoty:
a) 15 000zł.- w odniesieniu do kontroli drogowej;
b) 30 000zł.- w odniesieniu do kontroli w przedsiębiorstwie.
Jeżeli podczas kontroli drogowej zostaną stwierdzone naruszenia:
a) obowiązku posiadania w pojeździe wymaganych dokumentów np. oryginału licencji,
b) polegające na wykonywaniu przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym
kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a, tj. wymogu wykonywania
przewozów okazjonalnych pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do przewozu
powyżej 7 osób łącznie z kierowcą,
-kierowca pojazdu samochodowego realizujący przewóz drogowy podlega karze
grzywny.
Orzekanie w tych przypadkach następuje w trybie określonym w Kodeksie
postępowania w sprawach o wykroczenia.
Wszczęcie postępowania wobec kierowcy nie wyklucza wszczęcia postępowania
administracyjnego także wobec przedsiębiorcy.
Postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy nie wszczyna się, jeżeli
okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że nie miał on wpływu na
powstanie naruszenia.

Uprawnieni do kontroli mają prawo nałożyć na wykonującego przewozy drogowe
karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej.
Decyzja wydawana jest w imieniu organu właściwego ze względu na miejsce
przeprowadzanej kontroli.
Przedsiębiorca krajowy uiszcza karę pieniężną w terminie 21 dni od dnia jej
wymierzenia; spoczywa na nim obowiązek niezwłocznego przekazania dowodu
uiszczenia kary pieniężnej organowi, który ją nałożył.
Od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje odwołanie do organu nadrzędnego
w stosunku do organu, który karę tę nałożył, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
przedsiębiorcy decyzji.
Kary pieniężne stanowią dochody budżetu państwa.
Karę pieniężną uiszcza się w formie przekazu na właściwy rachunek bankowy, z tym
że możliwe jest jej uiszczenie w formie gotówkowej bezpośrednio organowi, który ją
nałożył, przez ukaranego niebędącego przedsiębiorcą krajowym.
W przypadku, kiedy kara pieniężna nałożona została przez inspektorów Inspekcji
Transportu Drogowego, możliwe jest jej uiszczenie w formie bezgotówkowej, za
pomocą karty płatniczej.
W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, a także uwzględnienia
skargi przez sąd administracyjny uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi w
terminie 14 dni od dnia wydania decyzji albo orzeczenia o zwrocie tej kary.
Kto będąc przedsiębiorcą:
a) nie zgłasza na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkich zmian danych, o
których mowa w art.8 ust.2 Ustawy o transporcie drogowym,tj.
-oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
-numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
-określenie rodzaju i zakresu przewozów, a w krajowym transporcie drogowym
taksówką-także obszaru,
-rodzaju i liczbę pojazdów samochodowych,
w terminie 14 dni od dnia ich powstania,
b) nie zwraca licencji organowi, który udzielił licencji w terminie 14 dni od dnia, w
którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna,
podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.
Karę nakłada w drodze administracyjnej organ właściwy w sprawach udzielenia
licencji.
Od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje odwołanie do organu nadrzędnego
w stosunku do organu, który karę nałożył, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
przedsiębiorcy tej decyzji.
Kary pieniężne stanowią dochód organu właściwego w sprawach udzielenia licencji.
Za wykonywanie transportu drogowego taksówką bez wymaganej licencji
nakłada się karę pieniężną w wysokości 3000 zł.
Za wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem warunków dotyczących
dokumentacji kierowcy w zakresie kierowania kierowcy na badania lekarskie lub
psychologiczne nakłada się karę pieniężną w wysokości 500 zł.

Za wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym
pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z
kierowcą z naruszeniem zakazu:
a) umieszczania lub używania w pojeździe taksometru-kara pieniężna wynosi 5000 zł.
b) umieszczania na pojeździe oznaczeń z nazwą, adresem lub telefonem przedsiębiorcykara pieniężna wynosi 5000 zł.
c) umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych-kara
pieniężna wynosi 5000 zł.
Za wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium
konstrukcyjnego tj. samochodem do przewozu powyżej 7 osób łącznie z kierowcą-kara
pieniężna wynosi 15 000 zł.
Za samowolną zmianę wskazań urządzeń pomiarowo-kontrolnych zainstalowanych w
pojeździe przy wykonywaniu transportu drogowego taksówką nakłada się karę pieniężna
w wysokości 1000 zł.

