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Przedmowa

Ustawa z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1265 ze zm.) jest kluczowym aktem regulującym zasady podejmo-
wania i prowadzenia transportu drogowego. Z uwagi na duże znaczenie 
transportu drogowego dla współczesnej gospodarki, ale również z uwagi 
na liczne niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą wykonywanie przewo-
zów drogowych, prowadzenie działalności w tym zakresie zostało podda-
ne niezwykle szczegółowej regulacji prawnej. Praktyka pokazuje, że sto-
sowanie tej regulacji może rodzić liczne problemy. 

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących 
prowadzenia transportu drogowego. Zamierzeniem autorów jest przed-
stawienie zarówno praktycznej, jak i teoretycznej strony obowiązywa-
nia omawianej ustawy, w taki sposób, aby komentarz stał się narzędziem 
umożliwiającym rozwiązanie problemów interpretacyjnych pojawiają-
cych się w praktyce stosowania przedmiotowej regulacji. Zaprezento-
wano w nim dorobek doktryny, jak również aktualną linię orzecznictwa 
w sprawach z zakresu transportu drogowego. Publikacja zawiera szczegó-
łową i wielopłaszczyznową analizę poszczególnych instytucji związanych 
z prowadzeniem transportu drogowego, prowadzona pod kątem praktyki 
stosowania prawa w tym zakresie.

W opracowaniu uwzględniono najnowsze nowelizacje ustawy o trans-
porcie drogowym dokonane m.in. ustawą z 5.4.2013 r. o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 567), które weszły w życie z dniem 15.8.2013 r., a tak-
że ustawą z 11.7.2013 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o trans-
porcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (druk sejmowy 
Nr 1491).

W zakresie korzystania przez inspektorów Inspekcji Transportu Dro-
gowego z prawa użycia środków przymusu bezpośredniego lub broni pal-
nej uwzględniono najnowsze rozwiązania zawarte w przepisach ustawy 
z 24.5.2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 628), które weszły w życie z dniem 5.6.2013 r.

W treści komentarza zostały również omówione zmiany, które za-
czną obowiązywać z dniem 1.1.2014 r., a związane są przepisami usta-
wy z 13.6.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych 
zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829) wprowadzającymi nowe regulacje 
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prawne w zakresie licencjonowania wykonywania transportu drogowego 
taksówką.

Autorzy wyrażają nadzieję, iż prezentowane opracowanie będzie stano-
wiło cenną pomoc zarówno dla organów stosujących prawo, jak również 
przedstawicieli doktryny, praktyków oraz studentów kierunków: prawo, 
administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Warszawa, sierpień 2013 r.                  Autorzy


