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PROTOKÓŁ KONTROLI DROGOWEJ 

Na podstawie art. 74 ust. 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1265, z późn. zm.)  

nr protokołu kontroli: data i godzina rozpoczęcia kontroli:  

miejsce przeprowadzenia kontroli: 

miejsce zatrzymania: kategoria drogi:1) 

Nazwa (imię i nazwisko) podmiotu wykonującego przewóz: adres podmiotu wykonującego przewóz: 
 
 REGON: NIP: kraj: nr licencji/zaświadczenia*) 

imię i nazwisko kierowcy: adres kierowcy: 

 PESEL:2) nazwa dokumentu tożsamości: mandat karny: …... szt. 

seria i numer: seria i numer mandatu karnego: 

nazwa organu wydającego: 

obywatelstwo: 

imię i nazwisko kierowcy: 

 

adres kierowcy: 

 PESEL:2) nazwa dokumentu tożsamości: mandat karny: …... szt. 

seria i numer: seria i numer mandatu karnego: 

nazwa organu wydającego: 

obywatelstwo: 

 POJAZD SILNIKOWY PRZYCZEPA 
(NACZEPA) 1 

PRZYCZEPA  2 

nr rejestracyjny:    

marka:    

kategoria:3)    

dmc [kg]:    

dopuszczalna ładowność [kg]:    

masa bez ładunku [kg]:    

liczba miejsc:4)    

ilość osi:    

data pierwszej rejestracji:    

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. (poz. 1064)

Załącznik nr 1

WZÓR



Dziennik Ustaw – 5 –  Poz. 1064

 

 

 � zespół pojazdów o skrętnych osiach:   
imię i nazwisko (nazwa) właściciela pojazdu silnikowego: 
 

 

adres właściciela pojazdu silnikowego: 

miejsce rozpoczęcia przewozu: miejsce zakończenia przewozu (docelowe): 

rodzaj przewozu na potrzeby własne:5) 

rodzaj transportu:6) 

imię, nazwisko (nazwa) i adres załadowcy:  
 

 

sk
on

tro
lo

w
an

e 
do

ku
m

en
ty

: 

licencja/wypis*) � 

sk
on

tro
lo

w
an

e 
pr

ze
pi

sy
: 

transport drogowy � 

zezwolenie/wypis*) � przewóz towarów niebezpiecznych � 

zaświadczenie na przewozy na 

potrzeby własne/wypis*) 

 

� 

przewóz żywych zwierząt � 

formularz jazdy � 
przewóz szybko psujących się artykułów 

żywnościowych 
� 

zapisy urządzenia rejestrującego 

samoczynnie prędkość jazdy, czas 

jazdy i czas postoju oraz obowiązkowe 

przerwy i czas odpoczynku 

 

 

 

� 

ruch drogowy 

 
� 

 przewóz odpadów � 

 czas pracy � 
zaświadczenie na wykonywanie 

publicznego transportu zbiorowego 
� 

  publiczny transport zbiorowy 

  
� 

 

  
potwierdzenie zgłoszenia przewozu  

w publicznym transporcie zbiorowym 
� 

 

karta 

kierowcy     � 

 

wykresówki  

� 

 

wydruk  

z tachografu        � 

 liczba skontrolowanych dni pracy kierowcy: 

…………………. 

kontrolowany  okres pracy kierowcy:  

od …………… do …….............. 

tachograf analogowy:                                                             

� 

tachograf cyfrowy:                                                                        

� 

naruszenia: tak � nie� 
W przypadku stwierdzenia naruszenia jego opis znajduje się w załączniku 

do niniejszego protokołu. 

liczba stwierdzonych naruszeń: |_|_|_| 
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Do protokołu kontroli kierowca wnosi zastrzeżenia/nie wnosi zastrzeżeń:*) 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch/trzech*) jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu 

i podpisaniu przekazano kierowcy. 

 

 

………………………………………. 
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego osoby dokonującej kontroli) 

 
 
 

……….…………………………………… 
(podpis kierowcy) 

 

Uwagi do protokołu, w tym dotyczące odmowy podpisania protokołu, omówienie przyczyn, dla których odmówiono 
podpisania protokołu: 
 

 

�  odmowa przyjęcia mandatu karnego przez kierowcę 
zatrzymano dowód rejestracyjny: � pojazdu silnikowego � przyczepy (naczepy) 
�  usunięto pojazd na parking strzeżony 
� kaucję w wysokości ……… zł (słownie ……..................................................................................... złotych) pobrano 
w gotówce/uiszczono kartą płatniczą*) 

� kaucję w wysokości ……… zł (słownie ……................................................................................. złotych) należy 
wpłacić  na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………….*) 

 
 
 

..…………………………………….. 
(miejscowość, data, podpis osoby 

dokonującej kontroli) 

O b j a ś n i e n i a: 
1) Wpisać odpowiednio: krajowa (w tym: autostrada), wojewódzka, powiatowa, gminna. 
2) Jeśli został nadany. 
3) Kategoria pojazdu określona zgodnie z przepisami o homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep. 
4) Dotyczy przewozu osób. 
5) Wpisać odpowiednio: niezarobkowy przewóz drogowy osób/rzeczy, niezarobkowy przewóz drogowy krajowy/międzynarodowy. 
6)  Wpisać odpowiednio: transport drogowy osób/rzeczy, transport drogowy krajowy/międzynarodowy. 

*) Niepotrzebne skreślić. 

 

Uwaga: W przypadku kontroli w czasie odprawy granicznej protokół sporządza się tylko w sytuacji stwierdzenia naruszeń 

uzasadniających nałożenie kary pieniężnej. 



Dziennik Ustaw – 7 –  Poz. 1064

 

 

Załącznik do protokołu kontroli nr ........ z dnia ............................. 

 

Opis stwierdzonych naruszeń   

 

 

Stwierdzono: 

Lp. naruszony przepis1) opis stwierdzonego naruszenia 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

 

 
………………………………………. 

(podpis kierowcy) 
 

 
 
 

……….……………………………………………………. 
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego osoby dokonującej kontroli) 
 

1) W przypadku ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, z późn. 
zm.) należy podać liczbę porządkową z tabeli w załączniku, a w przypadku ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym – liczbę porządkową z tabeli oraz numer załącznika. 




