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Jak poradzić sobie z przewoźnikami realizującymi transport osób na 
liniach regularnych? Stworzyć nową ustawę. Tak też pewnie pomyślał 
Minister Nowak wraz ze swoim resortem. W 2016 roku czeka nas ar-
mageddon i hekatomba w jednym. Już dziś prezydenci wielu Polskich 
miast robią co mogą, aby ograniczyć rynek prywatnym przewoźni-
kom. Uciekają się przy tym do wszystkich możliwych i niemożliwych 
chwytów. Na miejscu pierwszym stoją tzw. plany transportowe. Do 
dnia dzisiejszego nie widzieliśmy ani jednego planu transportowego, 
który... cokolwiek by planował. Etymologia słowa : planować, mówi 
nam, że są to czynności, które wykonamy w przyszłości dla osiągnię-
cia określonego celu. Plany transportowe tworzone seryjnie przez 
różne firmy to nic innego jak analizy, pełne różnych wykresów i staty-
styk. Żaden z nich nie mówi w jakim kierunku ma podążać transport. 
Czy jst jakiś plan transportowy poparty wiarygodnymi, przeprowadzo-
nymi w czasie pomiarami? Kto mierzył potoki pasażerskie? Kiedy?
Na te pytania jak na razie nie mamy odpowiedzi. W następnym nu-
merze przeczytacie Państwo obszerny materiał o praktykach, które 
stały się codziennością w naszym kraju.

SŁOWO WSTĘPNE

Tom Rollauer



Akta wewnątrzzakładowe
ich rola i zasady obowiązywania

Jadwiga Dudzik

Akta wewnątrzzakładowe pełnią bardzo ważną rolę 
w organizacji pracy, gdyż umożliwiają wprowadzenie 
własnych ustaleń, które odbiegają od przepisów usta-
wowych, a tym samym wyłączają zastosowanie tych 
przepisów. Ich istotną rolę podkreślił już ustawodawca 
określając niektóre z nich jako obowiązkowe. Należy 
jednak pamiętać, że wewnętrzne uregulowania przed-
siębiorstwa  nie mogą być mniej korzystne dla pra-
cowników niż przepisy kodeksu pracy, innych ustaw, 
czy aktów prawnych wykonawczych do kodeksu.



Układ zbiorowy pracy

Układy zbiorowe pracy to dobrowolne po-
rozumienia zawierane między pracodaw-
cami a pracownikami, których reprezentują 
organizacje związkowe. Układ zawiera się 
w formie pisemnej na czas nieokreślony 
lub na czas określony dla pracowników 
danego pracodawcy (zakładowy) albo 
dla pracowników danej branży czy na 
danym terenie (ponadzakładowy). Po-
nadto, układ zawierany jest dla wszystkich 
pracowników zatrudnionych u danego 
pracodawcy, niezależnie od tego na jakiej 
podstawie świadczą pracę, a także dla 
emerytów i rencistów.
Co do zasady, układ zbiorowy pracy zawie-
ra w sobie ogólne warunki jakim powinna 
odpowiadać treść stosunku pracy, wza-
jemne zobowiązania stron, w tym głównie 
dotyczące warunków pracy i płacy, a także 
inne sprawy związane z pracą, a nieure-
gulowane w przepisach prawa pracy w 
sposób bezwzględnie obowiązujący. W 
układzie zawiera się także postanowie-
nia dotyczące uprawnień pracowników 
w zakresie czasu pracy czy urlopów, ich 
obowiązki związane z organizacją i po-
rządkiem pracy. W razie nierealizowania 
zapisów zawartych w układzie przez pra-
codawcę, pracownikowi przysługuje prawo 
dochodzenia swoich roszczeń przed są-
dem.
Istotne jest, że postanowienia układów 
zbiorowych pracy nie mogą być mniej ko-
rzystne dla pracowników, niż przepisy 
kodeksu pracy oraz przepisów innych 
ustaw i aktów wykonawczych.

Pracodawca ma obowiązek zawiadomienia 
pracowników o wejściu układu w życie, o jego 
zmianach oraz wypowiedzeniu czy rozwiąza-
niu. Ponadto jest on zobligowany do dostar-
czenia zakładowej organizacji związkowej 
niezbędnej liczby egzemplarzy układu, a na 

żądanie pracownika udostępnienia do wglądu 
tekstu układu i ewentualnie wyjaśnienia jego 
treści.

Regulamin pracy

Regulamin pracy jest to akt wewnątrzzakłado-
wy, który zobligowany jest wprowadzić każdy 
pracodawca, zatrudniający co najmniej 20 
pracowników. Nieistotna jest podstawa ich 
zatrudnienia. Zgodnie z wyrokiem Sądu Naj-
wyższego z dnia 27 stycznia 2012 roku, II 
PK 113/2011wprowadzenie regulaminu pracy 
stanowi źródło praw i obowiązków stron sto-
sunku pracy. Ogólnie mówiąc, regulamin pracy 
ma za zadanie dostosować ogólnie obowiązu-
jące przepisy prawa pracy do specyfiki danego 
zakładu pracy. Jego obowiązywanie zwalnia 
pracodawcę z wielu dodatkowych obowiązków 
(np. informacji o porze nocnej, miejscu, termi-
nie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przy-
jętym sposobie potwierdzania przez pracow-
ników przybycia i obecności w pracy). Treść 
regulaminu pracy jest pozostawiona decyzji 
pracodawcy. 

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie 
Pracy regulamin powinien określać:
a) organizację pracy, warunki przebywania na 
terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej 
zakończeniu (w tej części zawarte powinny 
być zawarte obowiązki i ograniczenia w za-
kresie korzystania z pomieszczeń na terenie 
zakładu pracy), wyposażenie pracowników w 
narzędzia i materiały, a także odzież ochronną 
i obuwie robocze oraz w środki ochrony indy-
widualnej i higieny osobistej
b) systemy i rozkład czasu pracy ( wprowadze-
nie przez pracodawcę systemów i rozkładów 
czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych) 
c) pracę nocną ( konkretne 8 godzin między 
21:00 a 7:00, poprzez umiejętne ustalenie 
pory nocnej można ograniczyć koszty wyna-
gradzania za pracę w porze nocnej). 
d) termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodze-
nia
e) wykazy prac wzbronionych pracownikom 



młodocianym oraz kobietom
f) rodzaje prac i wykaz stanowisk dozwolonych 
pracownikom młodocianym w celu przygoto-
wania zawodowego
g) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w 
tym także sposób informowania pracowników 
o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wyko-
nywaną pracą
h) przyjęty u danego pracodawcy sposób 
potwierdzania przez pracowników przybycia 
i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania 
nieobecności w pracy
i) informacje o karach stosowanych zgodnie z 
art. 108 Kp z tytułu odpowiedzialności porząd-
kowej pracowników.

Powyższe wyliczenie jest jednak tylko przy-
kładowe, a katalog zagadnień jest otwarty i 
uregulowaniu mogą podlegać również inne 
kwestie niż wyżej wymienione. Poszczegól-
ne regulaminy mogą więc zawierać regulacje 
szersze tzn., że oprócz powyższych praw i 
obowiązków w regulaminie można zawrzeć 
inne, które nie zostały wymienione, lecz są 
związane z organizacją i porządkiem w zakła-
dzie pracy.

Wprowadzenie regulaminu pracy

Regulamin pracy może zostać wprowadzony 
na dwa sposoby. Pierwsza procedura dotyczy 
sytuacji, gdy u danego pracodawcy działa 
organizacja związkowa. Wtedy regulamin 
ustalany jest w uzgodnieniu ze związkiem. 
Natomiast druga procedura dotyczy sytuacji, 
gdy pracodawca samodzielnie ustala regula-
min pracy (gdyż nie działa u niego organizacja 
związkowa) i podaje jego tekst do wiadomo-
ści pracowników (np. wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń) i po upływie 2 tygodni staje się on 
źródłem prawa. Ponadto, przepisy Kodeksu 
Pracy nakładają na pracodawcę obowiązek 
zapoznania pracowników, którzy rozpoczyna-
ją u niego pracę z treścią regulaminu. Warto 
zadbać o to, aby przedłożyć pracownikowi 
stosowne oświadczenie do podpisania, a tym 
samym potwierdzić fakt zapoznania się z jego 

treścią, zarówno przy podjęciu zatrudnienia, 
jak również w trakcie trwania zatrudnienia, w 
przypadku zmiany zapisów regulaminu .

Bardzo ważna kwestia dotyczy sytuacji, że 
pracodawca nie może w regulaminie wpro-
wadzać obowiązków pracowników, których 
nie przewidują inne przepisy. Może natomiast 
przyznać pracownikom uprawnienia nie prze-
widziane w innych przepisach. Co jednak w 
sytuacji, gdy w regulaminie pracy będą zawar-
te postanowienia mniej korzystne niż określo-
ne np. w Kodeksie Pracy? W komentarzach 
spotkać można dwa stanowiska. Pierwsze 
stanowi, że w takim przypadku zastosowanie 
ma zasada uprzywilejowania pracownika, mó-
wiąca, że postanowienia umów i aktów mniej 
korzystne dla pracownika niż przepisy prawa 
pracy, są nieważne. Czyli nieważne są jedynie 
zapisy mniej korzystne dla pracowników i w 
ich miejsce stosuje się zasady aktów stoją-
cych wyżej rangą. Drugie stanowisko mówi, że 
regulamin pracy, który zawiera postanowienia 
mniej korzystne dla pracowników od unormo-
wań zawartych m.in. w Kodeksie Pracy, nie 
ma w ogóle mocy wiążącej - czyli cały regula-
min jest nieważny. Pogląd taki został wyrażony 
w wyroku Sądu Najwyższego z 23 październi-
ka 1979 r. (I PRN 123/79, OSNC 1980/4/72), 
w którym uznano, że „regulamin pracy wpro-
wadzający system czasu pracy w ruchu cią-
głym, z naruszeniem ustawowych warunków 
(...) nie ma mocy wiążącej”.

Tworząc regulamin pracy warto mieć na uwa-
dze, że nie powinien to być dokument bardzo 
obszerny zawierając większość przepisów 
Kodeksu pracy i rozporządzeń wykonawczych, 
ponieważ tak rozbudowany dokument będzie 
mało czytelny dla pracowników, a ponadto 
przy każdej zmianie przepisów będzie ko-
nieczna zmiana jego treści, gdyż w przeciw-
nym razie może to pociągać za sobą nieko-
rzystne konsekwencje dla pracodawcy.

Na pracodawcę nałożono obowiązek poda-
nia regulaminu do wiadomości pracownikom 



w sposób przyjęty u danego pracodawcy. 
Przepisy nie określają więc konkretnej formy 
w jakiej należy go udostępnić pracownikom, 
pozostawiając to panującym u pracodawcy 
zwyczajom. Możliwe jest więc np. wywiesze-
nie regulaminu na tablicy ogłoszeń, przedłoże-
nie do wglądu w dziale kadr czy też rozesłanie 
wszystkim pracownikom na maile służbowe.

Bardzo ważną kwestią jest data podania re-
gulaminu do wiadomości pracownikom, ponie-
waż od tej daty należy liczyć termin, po upły-
wie którego regulamin zacznie obowiązywać. 
W taki sam sposób wchodzą w życie również 
ewentualne późniejsze zmiany wprowadzane 
do regulaminu. Nie ma również przeszkód, 
aby w treści regulaminu ustalić, że regulamin 
wchodzi w życie z konkretną datą, jeżeli data 
ta będzie późniejsza niż 14 dni od podania 
regulaminu go wiadomości ( nie może być 
wcześniejsza). Możliwym jest też późniejsze 
określenie wejścia w życie określonych przepi-
sów regulaminu.

Pracodawca ma obowiązek zapoznania z re-
gulaminem pracy każdego pracownika zanim 
przystąpi on do pracy, co również powinno 
znaleźć odzwierciedlenie w aktach osobowych 
pracownika. Pracownik powinien podpisać sto-
sowne oświadczenie o zapoznaniu się z regu-
laminem pracy, które powinno znajdować się 
w części B jego akt osobowych (§ 3 i 6 ust. 2 
pkt 2 lit. b rozp. MPiPS z 28.5.1996 r. w spra-
wie zakresu prowadzenia przez pracodawców 
dokumentacji w sprawach związanych ze 
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadze-
nia akt osobowych pracownika, Dz.U. Nr 62, 
poz. 286 ze zm.). Warto również wiedzieć, że 
odmowa ze strony pracownika zapoznania 
się z regulaminem pracy jest wystarczającym 
powodem do wypowiedzenia umowy o pracę 
(SN z 3.4.1997 r. (I PKN 77/97, OSNAPiUS 
1998, Nr 3, poz. 75 – Legalis Kodeks pracy. 
Komentarz dr Krzysztof Walczak Rok:2013 
Wydanie:11). Należy zaznaczyć, że obowiązek 
zapoznania pracownika z treścią regulaminu 
nie jest jednoznaczny z koniecznością zaak-
ceptowania go przez niego, a postanowienia 

regulaminu są dla pracownika wiążące od dnia 
jego wejścia w życie. Ich naruszenie może do-
prowadzić do odpowiedzialności porządkowej 
według zasad określonych w kodeksie pracy.

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania to akt wewnątrzza-
kładowy ustalający warunki wynagradzania 
za pracę i przyznawania świadczeń zwią-
zanych z pracą. Najczęściej, w regulaminie 
wynagradzania pracodawca wskazuje skład-
niki pensji, dodatki do wynagrodzeń, a także 
ich wysokość, oraz sposoby ich przyznawania. 
Pracodawca może zawrzeć w regulaminie 
warunki płacowe korzystniejsze niż wskazują 
na to ogólnie obowiązujące przepisy.

Regulamin taki jest obowiązkowy w stosunku 
do pracodawców nie objętych układem zbio-
rowym pracy, zatrudniającym co najmniej 20 
pracowników niezależnie od tego, czy pracow-
nicy pracują na cały czy też na część etatu, 
oraz niezależnie od podstawy nawiązania 
stosunku pracy. W przypadku gdy pracodawca 
wprowadził już regulamin wynagradzania, a 
liczba pracowników obniżyła się poniżej 20, 
regulamin nie traci swej mocy obowiązującej. 
Regulamin wynagradzania powinien zawierać 
tak szczegółowo określone warunki wynagra-
dzania, aby na jego podstawie można było 
ustalić indywidualne warunki umowy o pracę.

Według ogólnie przyjętych zasad, regulamin 
wynagradzania powinien zawierać:
- określenie systemu wynagradzania za pra-
cę ( stawka miesięczna, stawka godzinowa, 
wynagrodzenie prowizyjne, wynagrodzenie 
akordowe)
- informacje dotyczące dodatkowych składni-
ków wynagradzania oraz informacje o dodat-
kach do wynagrodzenia za pracę oraz innych 
świadczeniach ze stosunku pracy (dodatek 
za pracę w warunkach szkodliwych, dodatek 
funkcyjny, dodatek za staż pracy, nagrody, 
premie). 
- informacje o świadczeniach gwarancyjnych i 
przysługujących odprawach.



Regulamin ten, wprowadza się na takich 
samych zasadach jak regulamin pracy. Posta-
nowienia tego regulaminu nie mogą być mniej 
korzystne dla pracownika niż przepisy kodek-
su pracy oraz inne przepisy prawa pracy, na-
tomiast umowy o pracę zawierane z poszcze-
gólnymi pracownikami nie mogą zawierać 
postanowień mniej korzystnych od uregulowań 
zawartych w regulaminie wynagradzania.

Zarówno w regulaminie wynagradzania jak i w 
regulaminie pracy, zmiany wprowadza się w 
takim trybie w jakim regulamin został wydany. 
Bardzo ważne jest jednak, że nowe postano-
wienia regulaminu korzystniejsze od poprzed-
nich, zastępują z mocy prawa dotychczasowe 
postanowienia - z dniem ich wyjścia w życie, 
natomiast nowe postanowienia mniej korzyst-
ne dla pracownika -wymagają zawarcia poro-
zumienia zmieniającego.

Obwieszczenie 

Jak już wyżej wspomniano, pracodawca za-
trudniający mniej niż 20 pracowników nie ma 
obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy, 
zamiast którego może wydać obwieszczenie 
przewidziane w art. 150 §1 k.p lub udzielić 
pracownikom informacji na podstawie art. 
29 §3 k.p. Najprościej obwieszczenie można 
zdefiniować jako informację, dotyczące syste-
mu i rozkładu czasu pracy, którą przekazuje w 
formie pisemnej pracodawca swoim pracow-
nikom. Obwieszczenie pracodawcy powinno 
zawierać informację o: systemach czasu 
pracy, rozkładach czasu pracy oraz przyjętych 
okresach rozliczeniowych. Poza wyżej wymie-
nionymi informacjami w obwieszczeniu praco-
dawca musi dodatkowo poinformować pra-
cowników o porze nocnej, miejscu, terminie i 
czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym 
w zakładzie sposobie potwierdzenia przez pra-
cowników przybycia i obecności w pracy oraz 
usprawiedliwienia nieobecności. W obwiesz-
czeniu zamieszcza się także informacje odpo-
wiadające co do treści postanowieniom, które 
powinny znaleźć się w regulaminie pracy.

Trzeba jednak wiedzieć, że obwieszczenie nie 
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, a dopie-
ro po upływie 2 tygodni od dnia podania go do 
wiadomości pracownikom, w sposób przyjęty 
u danego pracodawcy, czyli analogicznie jak w 
przypadku regulaminów.

Podsumowując, akty wewnątrz zakładowe 
stanowią zgodnie z art. 9 § 1 kp specyficz-
ne źródła prawa pracy określające prawa 
i obowiązki pracowników i pracodawców, 
współtworzone przez nich. Należy mieć na 
uwadze, że zachodzące współzależności 
pomiędzy poszczególnymi aktami stanowią 
tzw. zasadę uprzywilejowania pracowni-
ka, z której wynika, że postanowienia aktu 
znajdującego się na niższym szczeblu w 
hierarchii źródeł prawa pracy nie mogą być 
dla pracownika mniej korzystne niż prze-
pisy prawa pracy (szeroko rozumianego). 
Akt normatywny hierarchicznie niższy, 
lecz korzystniejszy dla pracownika, ma w 
prawie pracy pierwszeństwo zastosowa-
nia przed aktem hierarchicznie wyższym 
(post. SN z 27.2.2003 r., I PK 361/02, 
OSNP 2003, Nr 14, poz. 7). Analogicznie 
przedstawia się relacja pomiędzy norma-
mi wynikającymi z przepisów prawa pracy 
w rozumieniu art. 9 § 1 KP oraz umową o 
pracę lub pozostałymi podstawami nawią-
zania stosunku pracy (art. 18 § 2 KP).







Sprawa wydaje się dość oczywista, ale 
wielu kierowców podchodzi do tego lek-
ceważąco, nie przywiązując wagi do suro-
wych konsekwencji jakie grożą jemu sa-
memu jak również innym osobom. O tym 
jakie sankcje i komu grożą za niedopełnie-
nie przez kierowcę obowiązku pełnej doku-
mentacji aktywności w dobie przeczytacie 
Państwo w niniejszej publikacji, co pozwoli 
uświadomić wagę problemu nie tylko 
sobie, ale przede wszystkim kierowcom 
wykonującym przewozy na Waszą rzecz, 
a rękach których jest ewentualna odpowie-
dzialność za niedbalstwo lub niewiedzę 
tym zakresie.

Dokumentowanie przez kierowcę 
aktywności w danej dobie

Sankcja za naruszenie obowiązku do-
kumentowania pełnej aktywności w do-
bie przez kierowcę, przewidziana jest w 
załączniku nr 1 do ustawy o transporcie 
drogowym, który określa rodzaj i wysokość 
mandatów nakładanych na kierowców, w 
tym między innymi za okazanie podczas 
kontroli drogowej wykresówki lub karty 
kierowcy, które nie zawierają wprowa-
dzonych ręcznie bądź automatycznie 
wszystkich wymaganych danych doty-
czących okresów aktywności kierowcy 
w dobie. Mandat jaki grozi kierowcy z tego 
tytułu to 100 zł za każdy dzień niepełnego 
udokumentowania aktywności (lp. 13.12 
załącznika nr 1). Natomiast obowiązek 
nanoszenia odpowiednich danych doty-
czących ich okresów aktywności, wynika z 
art. 15 Rozporządzenia Rady (EWG) NR 
3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w spra-
wie urządzeń rejestrujących stosowanych 
w transporcie drogowym (Dz.U. L 370 z 
31.12.1985, str. 8), zgodnie z którym, kie-
rowcy stosują wykresówki lub karty kierow-
cy w każdym dniu, w którym prowadzą po-

jazd (chociażby przez krótki okres). Jeżeli 
jednak w wyniku oddalenia się od pojazdu 
kierowca nie ma możliwości wprowadzenia 
swojej aktywności za pomocą urządzenia 
rejestrującego, to okresy innej pracy, goto-
wości czy też odpoczynku kierowca nanosi 
ręcznie na wykresówkę, lub w przypadku 
tachografu cyfrowego ręcznie za pomocą 
funkcji umożliwiającej ręczne wprowadza-
nie tych danych.

Aby uniknąć ukarania przez organy kontro-
lne za niedopełnienie swoich obowiązków 
w powyższym zakresie, kierowca powi-
nien mieć udokumentowanie pełne 24h 
swojej aktywności w dobie.

Najczęściej stosowaną praktyką u kie-
rowców, jest odbieranie odpoczynków ”na 
otwartym tachografie”. Kierowca po zakoń-
czonym dniu pracy wyciąga wykresówkę 
z tachografu i w tym momencie tachograf 
przestaje rejestrować jego aktywność w 
dobie. Ze względów praktycznych wycią-
ganie wykresówki po zakończeniu pracy w 
danym dniu jest bardzo dobrym rozwiąza-
niem, gdyż nie naraża kierowcy na sytu-
acje przerwania odbieranego odpoczynku 
np., w przypadku kiedy samochód mu-
siałby zostać przestawiony na bazie (np. 
przez innego kierowcę), lub też na ewentu-
alne użycie wykresówki przez okres dłuż-
szy niż ten na który jest ona przeznaczona 
(czyli poza okres 24 godzinny).

Jak już wyżej opisano, zgodnie z art 15 
ust. 2 Rozporządzenia EWG 3821/85 jeżeli 
w przypadku oddalenia się od pojazdu kie-
rowca nie jest w stanie używać urządzeń 
zainstalowanych w pojeździe, to okresy, o 
których mowa w ust. 3 tiret drugie lit. b), c) 
i d) tj. okresy pracy innej, okresy gotowości 
oraz przerwy w pracy i okresy dziennego 
odpoczynku 



a) jeśli pojazd wyposażony jest w urządze-
nie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I 
(tachograf analogowy), wprowadza się na 
wykresówkę, ręcznie, w drodze automa-
tycznej rejestracji lub innym sposobem, 
czytelnie i nie brudząc karty; lub
b) jeśli pojazd wyposażony jest w urządze-
nie rejestrujące zgodnie z załącznikiem 
IB (tachograf cyfrowy), wprowadza się na 
kartę kierowcy przy użyciu urządzenia do 
ręcznego wprowadzania danych, w jakie 
wyposażone jest urządzenie rejestrujące.

Jak wynika z powyższego, sytuacje, w któ-
rych kierowca znajduje się poza pojazdem, 
którym wykonuje przewóz, nie zwalniają 
go z obowiązku należytego i kompletne-
go dokumentowania swojej aktywności, 
ponieważ ma on ku temu stosowne instru-
menty prawne. Należy jednak wiedzieć, że 
aby kierowca prawidłowo wypełniał swoje 
obowiązki związane z prowadzeniem po-
jazdu, konieczne jest też po naszej stronie 
zadbanie o należyte przeszkolenie go, 
zanim dopuścimy kierowcę do pracy.

Dokumentowanie faktu nieprowadze-
nia pojazdu przez kierowcę

Bardziej dotkliwa kara niż ta opisana po-
wyżej, spotka kierowcę podczas kontroli 
na drodze, jeżeli nie będzie on w stanie 
okazać dokumentu potwierdzającego 
fakt nieprowadzenia pojazdu, czyli za-
świadczenia o działalności kierowcy (za-
świadczenie o nieprowadzeniu pojazdu), 
potocznie zwanym „urlopówką”. Podstawą 
do nałożenia mandatu dla kierowcy za 
nieokazanie tego dokumentu jest pkt. 1 
załącznika nr 1 do ustawy o transporcie 
drogowym, który stanowi, że nieokaza-
nie wypisu z zezwolenia na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego, wypisu z 
licencji lub innego wymaganego w związ-

ku z przewozem drogowym dokumentu, 
o którym mowa w art. 87 zagrożone jest 
mandatem w wysokości 500zł. 
Zgodnie z brzmieniem art. 87 ust. 1 usta-
wy o transporcie drogowym, podczas wy-
konywania przewozu drogowego kierowca 
pojazdu samochodowego jest obowiązany 
mieć przy sobie i okazywać, na żądanie 
uprawnionego organu kontroli m.in. kartę 
kierowcy, zapisy urządzenia rejestrującego 
samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i 
czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas 
odpoczynku oraz zaświadczenie, o którym 
mowa w art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o czasie pracy kierowców.

W niniejszej publikacji nie będziemy oma-
wiać wszystkich dokumentów, które kie-
rowca musi posiadać przy sobie zgodnie z 
w/w artykułem, natomiast skupimy się na 
dokumencie potwierdzającym fakt niepro-
wadzenia pojazdu, czyli o wspomnianym 
zaświadczeniu o działalności kierowcy 
(„urlopówce”).

Kierowca, który rozpoczyna przewóz dro-
gowy, oprócz zapisów aktywności z bie-
żącego dnia (na wykresówce lub karcie 
kierowcy) musi posiadać przy sobie także 
udokumentowane poprzednie 28 dni (co 
wynika z art. 26 ust. 4 titer 5 i) iii) rozporzą-
dzenia WE nr 561/2006 zmieniające zapi-
sy rozporządzenia EWG nr 3821/85). Owe 
28 dni wstecz, może być udokumentowa-
ne na wykresówkach lub karcie kierowcy 
(jeżeli kierowca wykonywał przewozy), 
natomiast dni, w których nie prowadził 
pojazdu, kierowca powinien mieć udo-
kumentowane w formie zaświadczenia 
o działalności, o którym mowa w art. 31 
ustawy o czasie prac kierowców.

Zgodnie z brzmieniem tego artykułu, 
przedsiębiorca, jest zobowiązany wystawić 



kierowcy wykonującemu przewóz drogowy 
zatrudnionemu u tego przedsiębiorcy (do-
tyczy również kierowców niezatrudnionych 
a świadczących usługi na jego rzecz), 
zaświadczenie w przypadku gdy kierowca:

1) przebywał na zwolnieniu lekarskim od 
pracy z powodu choroby;
2) przebywał na urlopie wypoczynkowym;
3) miał czas wolny od pracy;
4) prowadził pojazd wyłączony z zakre-
su stosowania rozporządzenia (WE) nr 
561/2006 lub Umowy AETR;
5) wykonywał inną pracę niż prowadzenie 
pojazdu;
6) pozostawał w gotowości w rozumieniu 
art. 9 ust. 1.

Jak wynika z powyższego, fakt nieprowa-
dzenia pojazdu, nie zawsze świadczy o 
tym, że kierowca przebywał na odpoczyn-
ku, ponieważ mógł on np. wykonywać inną 
pracę, przebywać na zwolnieniu lekar-
skim czy urlopie wypoczynkowym. Rów-
nie ważne jak dokumentowanie okresów 
wolnych od pracy (okres odpoczynku), jest 
dokumentowanie również innych okre-
sów aktywności, jeżeli oczywiście takowe 
zaistniały. Dokumentacja ta powinna być 
zgodna z innymi dokumentami, potwier-
dzającymi określone zdarzenia, jak np. za-
świadczenia lekarskie czy karty urlopowe.

Dla kogo wystawiamy zaświadcze-
nie?

Zaświadczenie powinno być wystawione 
elektronicznie na przeznaczonym do druku 
formularzu, podpisane przez przedsiębiorcę 
wykonującego przewóz drogowy i wręczone 
kierowcy przed rozpoczęciem kolejnego prze-
wozu drogowego. Podkreślić w tym miejscu 
należy, że w zaświadczeniu poświadczamy 
okres poprzedzający rozpoczęcie danego 
przewozu i zawsze będzie ono dotyczyć okre-

su „wstecz”. Zwróćmy jeszcze uwagę na datę 
wystawienia zaświadczenia, która to nie może 
być z kolei wcześniejsza niż okres aktywności, 
który wskazujemy w jego treści.

Przykład:
Kierowca przebywa na okresie odpoczynku 
od piątku godz. 16:00 do poniedziałku do 
godz. 7:00. Data wystawienia zaświadcze-
nia potwierdzającego wyżej wskazany okres 
odpoczynku, nie może być wcześniejsza niż 
poniedziałek, w którym zakończono okres 
odpoczynku.
Obowiązkiem kierowcy jest podpisanie za-
świadczenia.

Zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu 
wystawia się odpowiednio jak kierowcy zatrud-
nionemu, kierowcy niezatrudnionemu przez 
przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonującemu 
przewozy na jego rzecz. Jeśli chodzi o przed-
siębiorcę, który osobiście wykonuje przewozy 
drogowe, sytuacja wygląda analogicznie.

Zgodnie z wymogami ustawowymi, każdy 
kierowca, niezależnie od formy zatrudnienia 
(zatrudniony na podstawie umowy o prace, 
umowy cywilnoprawnej, bądź tez właściciel 
osobiście wykonujący przewozy) musi być w 
stanie okazać, na każde żądanie funkcjonariu-
sza służb kontrolnych, wykresówki, pliki cy-
frowe, zaświadczenia oraz wszelkie wydruki i 
odręczne zapisy dokumentujące dzień bieżący 
oraz 28 dni wstecz. Pamiętajmy, że funkcjona-
riusz służb kontrolnych ma prawo sprawdzić 
przestrzeganie przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 561/2006, analizując wykresówki, 
wyświetlone lub wydrukowane dane zapisane 
przez urządzenie rejestrujące lub przez kar-
tę kierowcy, ale także jeśli ich brak, wszelkie 
inne dokumenty pomocnicze, w tym również 
usprawiedliwiające nieprzestrzeganie przepi-
sów.

Jazda bez wykresówki lub karty kie-
rowcy

Oczywistym w świetle powyższego jest, że 



każdy kierowca wykonujący przewóz drogo-
wy objęty zakresem zastosowania rozporzą-
dzenia (WE) nr 561/2006, zobowiązany jest 
dokumentować swoją aktywność w dobie, za 
pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfro-
wego urządzenia rejestrującego na wykresów-
ce lub karcie kierowcy. Za nierejestrowanie za 
pomocą urządzenia rejestrującego na wykre-
sówce lub karcie kierowcy wskazań w zakre-
sie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i 
przebytej drogi, przepisy przewidują bardzo 
dotkliwą karę dla kierowcy w postaci mandatu 
wysokości 2000 zł (lp. 12.2 załącznik nr 1 do 
ustawy o transporcie drogowym), jak również 
dla przedsiębiorcy na rzecz i w imieniu które-
go wykonywany jest przewóz. Kara dla przed-
siębiorcy za tego typu naruszenie to aż 5000 
zł!!! (załącznik nr 3 lp.6.2.1).

Warto podkreślić w tym miejscu, że ustawa 
o transporcie drogowym przewiduje różne 
kwalifikacje prawne, naruszenia przepisów 
dotyczących zasad użytkowania tacho-
grafu. Oprócz kary za nierejestrowanie, 
sankcjonowane są również wykonywanie 
przewozu z odłączonym urządzeniem 
rejestrującym czy samowolna ingerencja w 
jego funkcjonowanie, wskutek której nastą-
piła zmiana wskazań w zakresie prędkości 
pojazdu, aktywności kierowcy czy przeby-
tej drogi.

Odpowiedzialność innych podmio-
tów za brak odpowiedniej dokumen-
tacji podczas kontroli drogowej

Niemożność przedstawienia dokumentów 
potwierdzających aktywność kierowcy 28 
dni wstecz podczas kontroli drogowej skut-
kuje nie tylko mandatem dla kierowcy, ale 
również mandatem dla osoby zarządzają-
cej transportem (lp.1.3 załącznika nr 2 do 
ustawy o transporcie drogowym). Mandat 
na zarządzającego transportem jest na-
kładany za niewyposażenie kierowcy w 
wymagane zgodnie z art. 87 ustawy doku-

menty, związane z wykonywanym przewo-
zem, w tym między innymi zaświadczenie 
o działalności! Wysokość mandatu to 500 
zł. Jeżeli jednak zarządzający transpor-
tem udowodni podczas toczącego się 
postępowania mandatowego, że zgodnie z 
obowiązkiem wynikającym z wyżej wska-
zanego artykułu, wyposażył kierowcę w 
przedmiotowy dokument organ powinien 
umorzyć postępowanie wobec tej osoby, 
jeżeli okoliczności sprawy i dowody jedno-
znacznie wskazują ze nie miał on wpływu 
na zaistniałe zdarzenie, a nieokazanie za-
świadczenia o działalności przez kierowcę 
było wynikiem wyłącznie jego zawinionego 
działania.

Sankcje dla przedsiębiorcy

W przypadku niedopełnienia przez kie-
rowców swoich obowiązków w postaci 
pełnego dokumentowania aktywności w 
danej dobie (odpoczynków dziennych, 
dojazdów do pojazdu, okresów pozosta-
wania w gotowości czy wykonywania innej 
pracy), a tym samym udostępnienie przez 
przedsiębiorcę podczas kontroli w przed-
siębiorstwie niepełnych danych o okresach 
aktywności kierowcy – spowoduje, że 
przedsiębiorca poniesie karę w wysokości 
300 zł za każdą wykresówkę lub w przy-
padku tachografu cyfrowego, za każdy 
dzień. Kara dla przedsiębiorcy przewidzia-
na jest także za brak ciągłości danych ak-
tywności danego kierowcy (pod zarzutem 
nieokazania podczas kontroli wykresówki, 
danych z karty kierowcy czy też doku-
mentu potwierdzającego nieprowadzenie 
pojazdu- czyli zaświadczenia) - za każdy 
dzień w wysokości 500 zł (załącznik nr 3 
lp.6.3.7.)







Przedsiębiorca, który prowadzi działalność 
gospodarczą nie będącą działalnością 
transportową i chce wykonać przewozy 
drogowe pomocniczo w stosunku do swo-
jej podstawowej działalności, realizując 
je pojazdem powyżej 3,5 tony musi mieć 
świadomość braku dowolności w wyko-
nywaniu takich przewozów i konieczności 
spełnienia określonych prawem wymagań. 
W przeciwnym razie może ponieść dotkli-
wą karę finansową.

Definicja niezarobkowego przewozu drogo-
wego zawarta jest w art. 4 pkt 4 ustawy o 
transporcie drogowym. Pod pojęciem tego 
przewozu należy rozumieć każdy przejazd 
pojazdu po drogach publicznych z pasażerami 
lub bez, załadowanego lub bez ładunku, prze-
znaczony do nieodpłatnego krajowego i mię-
dzynarodowego przewozu drogowego osób 
lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę 
pomocniczo w stosunku do jego podstawowej 
działalności gospodarczej. Istota niezarobko-
wego przewozu drogowego, zwanego inaczej 
przewozem na potrzeby własne rodzi liczne 
wątpliwości, co do tego, kiedy dany przewóz 
ma taki właśnie charakter. Naczelny Sąd 
Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 
28 września 2011 r., II GSK 905/10 stwierdził 
iż, zasadniczym kryterium pozwalającym na 
zakwalifikowanie danego przewozu drogowe-
go na potrzeby własne jest służebny charakter 
tego przejazdu wobec zasadniczej działalno-
ści gospodarczej prowadzonej przez przedsię-
biorcę. Jednocześnie, muszą również zostać 
spełnione następujące warunki:
a) pojazdy samochodowe używane do prze-
wozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub 
jego pracowników,
b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem praw-
nym do dysponowania pojazdami samocho-
dowymi, lub zostały przez niego sprzedane, 
kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodu-
kowane, wydobyte, przetworzone lub napra-
wione albo celem przejazdu jest przewóz osób 
lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przed-
siębiorstwa na jego własne potrzeby, a także 

przewóz pracowników i ich rodzin,
d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej w zakresie usług 
turystycznych.

Niespełnienie chociażby jednego z powyż-
szych warunków spowoduje, że dany przewóz 
nie będzie uznany za przewóz wykonywany 
na potrzeby własne.
W przeciwieństwie do transportu drogowego 
jest to przewóz niezarobkowy, nieodpłatny, 
pomocny w stosunku do prowadzonej działal-
ności gospodarczej.
Przejdźmy teraz do omówienia poszczegól-
nych warunków, które muszą zaistnieć aby 
można było uznać, że mamy do czynienia z 
przewozem niezarobkowym.

Prowadzenie pojazdu samochodo-
wego używanego do przewozu przez 
przedsiębiorcę lub jego pracowni-
ków.

Jednym z tych wymogów, jest prowadzenie 
pojazdu przez przedsiębiorcę lub jego pra-
cownika. W ustawie o transporcie drogowym 
nie znajdziemy jednak definicji „pracownika”, 
dlatego też należy odnieść się do pojęcia 
pracownika określonego w kodeksie pracy. 
Zgodnie z brzmieniem art. 2 kp „pracownikiem 
jest osoba zatrudniona na podstawie umowy 
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub 
spółdzielczej umowy o pracę”. Przesłanka 
prowadzenia pojazdu przez przedsiębiorcę 
lub jego pracownika zostanie więc spełnio-
na, gdy kierującym pojazdem będzie osoba, 
którą łączy z przedsiębiorcą stosunek pracy 
wynikający z kodeksu pracy. I tutaj pojawia się 
wątpliwość czy prowadzącym pojazd w prze-
wozie na potrzeby własne, może być osoba 
świadcząca pracę na podstawie umowy cywil-
noprawnej (zlecenie, umowa o dzieło)? Na to 
pytanie należy udzielić odpowiedzi negatywnej 
i uznać należy, że każda inna niż stosunek 
pracy forma zatrudnienia, jest niezgodna z wy-
mogiem ustalonym we wskazanym przepisie. 
Nie jest więc dopuszczalne zastąpienie umo-



wy o pracę - umową cywilnoprawną. Umowa 
zlecenia, czy też umowa o dzieło zawarta 
między przedsiębiorcą, a kierującym pojaz-
dem, nie stanowi stosunku pracy łączącego 
strony, w związku z czym nie można uznać za 
„pracownika” osoby świadczącej swoje usługi 
na podstawie umowy cywilnoprawnej. Defini-
cja pracownika znajduje się w art. 2 kodeksu 
pracy i należy uznać, iż pracownikiem nie 
jest osoba fizyczna wykonująca określone 
czynności na rzecz innej osoby na innych pod-
stawach niż wymienne w ww. artykule. Sta-
nowisko to znajduje potwierdzenie w orzecz-
nictwie, m.in. Trybunału Konstytucyjnego. W 
orzeczeniu z dnia 18 października 1994 r. K 
2/94; OTK 1994/2/36, Trybunał podkreślił, iż 
kodeksom przysługuje szczególne miejsce w 
systemie prawa ustawowego i dlatego termi-
ny i pojęcia używane przez kodeksy traktuje 
się jako wzorcowe i istnieje domniemanie, iż 
inne ustawy nadają im takie samo znaczenie. 
Ponadto, Naczelny Sądu Administracyjny w 
wyroku z dnia 30 listopada 2006 r., sygn. akt 
I OSK 78/06 wskazał, że gdyby ustawodawca 
uznawał za możliwe posługiwanie się ter-
minem „pracownik” w innym niż kodeksowe 
znaczeniu, to niewątpliwie w ustawie o trans-
porcie drogowym zawarłby odmienną definicję 
tego pojęcia.

Należy jednak wskazać, że zatrudnienie na 
podstawie umów innych niż umowa o pracę 
jest w ustawie o transporcie drogowym do-
puszczalne i ustawa nie narzuca przedsiębior-
com określonej formy zatrudnienia kierowców. 
Ustawa wprowadza jedynie ograniczenie 
prowadzenia pojazdu przez osobę będącą 
„pracownikiem” w stosunku do kategorii prze-
wozów wykonywanych na potrzeby własne.

Czy kierującym pojazdem może być 
syn lub współmałżonek przedsię-
biorcy?

Dokonując wykładni przepisów ustawy o 
transporcie drogowym, kluczowym staje się 
interpretacja nie tylko pojęcia pracownika, 

ale również pojęcia samego „przedsiębiorcy” 
użytego w art. 4 pkt 4 lit. a) ustawy. Przepis 
ten stanowi, że pojazdy samochodowe używa-
ne do przewozu są prowadzone przez przed-
siębiorcę lub jego pracowników. Oczywistym 
zatem jest, iż do pojęcia „przedsiębiorcy” w 
znaczeniu tego artykułu nie można zaliczyć 
osób prawnych gdyż z istoty nie mogą one 
wykonywać czynności kierowania pojazdem. 
Zatem za „przedsiębiorcę” w rozumieniu cy-
towanego wyżej przepisu można uznać tylko 
osoby fizyczne.

Jak wygląda zatem sytuacja współmałżon-
ka czy syna/ córki. Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Warszawie w wyroku VI SA/
Wa 1840/05 stwierdził, że nie ma żadnych 
przeszkód, aby w określonej sytuacji życiowej 
uznać w drodze wykładni zgodniej z Kon-
stytucją, iż pod pojęciem „przedsiębiorcy” 
wymienionym w art. 4 pkt 4 lit. a) ustawy o 
transporcie drogowym należy rozumieć także 
osobę będącą członkiem najbliższej rodziny 
przedsiębiorcy, pozostającą z przedsiębiorcą 
we wspólnym gospodarstwie domowym, która 
prowadzi pojazd samochodowy w zastępstwie 
tego przedsiębiorcy (np. syn).

Niektóre organy przyjmują jednak bardziej 
restrykcyjną wykładnię powyższego przepisu, 
w których zakazuje się angażowania domow-
ników do pomocy w prowadzonym jednooso-
bowo przedsiębiorstwie w sytuacjach awa-
ryjnych, wskazując jednocześnie możliwość 
takiej pomocy jedynie pod warunkiem uzyska-
nia licencji na wykonywanie transportu drogo-
wego lub zatrudnienia kierowcy na umowy o 
pracę. Zasadnym wydaje się stwierdzenie, że 
taka wykładnia doprowadzi w niektórych przy-
padkach do powstania sytuacji nieracjonal-
nych. Zdarzają się bowiem sytuacje losowe, 
w których przedsiębiorca z rożnych przyczyn 
nie jest w stanie osobiście kierować pojazdem 
i konieczne staje się skorzystanie z pomocy 
domownika pozostającego z przedsiębiorcą 
we wspólnym gospodarstwie domowym.

Potwierdzeniem istnienia dwóch różnych 



podejść do pojęcia przedsiębiorcy w przewo-
zie na potrzeby własne, są niżej przytoczone 
wyroki. Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Warszawie w wyroku z dnia 21 marca 2011, VI 
SA/Wa 2186/2010 stwierdził, że „przesłanka 
do uznania przewozu za przewóz na potrzeby 
własne polegająca na kierowaniu pojazdem 
przez pracownika przedsiębiorcy nie zostaje 
spełniona w sytuacji, gdy kierującym jest syn 
przedsiębiorcy niezatrudniony u niego”.

Natomiast w wyroku VI SA/Wa 1840/05 WSA 
w Warszawie sąd stwierdził, że pod pojęciem 
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 4 lit. a 
ustawy o transporcie drogowym należy rozu-
mieć także osobę będącą członkiem najbliż-
szej rodziny przedsiębiorcy, pozostającą z 
przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie 
domowym, która prowadzi pojazd w zastęp-
stwie tego przedsiębiorcy.

Nieco inaczej może (ale niekoniecznie musi) 
wyglądać sytuacja w stosunku do współmał-
żonka przedsiębiorcy. Otóż Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 
28 października 2006 r., VI SA/Wa 978/2006, 
stwierdził iż: „(...) udzielanie przez małżonka 
pomocy w prowadzonej przez drugiego mał-
żonka działalności gospodarczej jest normal-
ną konsekwencją współdziałania małżonków 
na rzecz założonej przez nich rodziny i nie 
podlega odpłatności, (...) osoba udzielająca 
pomocy swemu małżonkowi w prowadzonej 
przez niego działalności gospodarczej i wyko-
nująca w ramach tej pomocy określoną pracę 
fizyczną czy czynność techniczną, działając 
za małżonka prowadzącego działalność go-
spodarczą, działa w jego imieniu, a działanie 
takie winno być traktowane jako podejmowane 
przez prowadzącego działalność gospodarczą 
małżonka. Niewątpliwie taką prostą czynno-
ścią fizyczną jest prowadzenie pojazdu samo-
chodowego, udostępnionego przez jednego 
z małżonków drugiemu”. Nie można jednak 
mieć pewności, że organy kontrolne w każdej 
sytuacji w ten sam sposób podejdą do tego 
zagadnienia, tzn. że za każdym razem stwier-
dzą, że prowadzenie pojazdu przez nieza-

trudnionego małżonka czy też syna lub córkę, 
doprowadzi do uznania danego przewozu, 
za spełniający warunki przewozu na potrzeby 
własne. Jest to kwestia przyjęcia takiej lub in-
nej interpretacji przepisu w tym zakresie, który 
wprost nie reguluje tej kwestii i należy podjąć 
określone czynności w celu ustalenia znacze-
nia i zakresu tego pojęcia prawnego.

Legitymowanie się przez przedsię-
biorcę tytułem prawnym do dyspo-
nowania pojazdem samochodowym.

Kolejnym warunkiem koniecznym do speł-
nienia aby móc zakwalifikować dany prze-
jazd jako niezarobkowy przewóz drogowy 
(przewóz na potrzeby własne), jest wymóg 
posiadania przez przedsiębiorcę określo-
nego tytułu prawnego do dysponowania 
pojazdami, którymi się posługuje. Przedmio-
tową przesłankę należy rozumieć szeroko, 
gdyż pojęcie „tytuł prawny do dysponowania 
pojazdem samochodowym”, którym wyko-
nywany jest przejazd jest bardzo ogóle i 
zapewne nie ogranicza się tylko i wyłącznie 
do prawa własności. Ustawa o transporcie 
drogowym nie stanowi więc o konkretnej 
formie dysponowania pojazdem, lecz o 
jakimkolwiek tytule prawnym dyspozycji (np. 
najem, użytkowanie, użyczenie, leasing). 
Analiza dopuszczalnych form jakie może 
przybrać prawo do dysponowania pojazdem 
pozwala na stwierdzenie, że umowa taka 
może mieć zarówno charakter odpłatny jak i 
nieodpłatny.

Należy również zaznaczyć, że przepisy 
nie wskazują na jakąś konkretną formę 
jaką miałby przybrać tytuł prawny do dys-
ponowania pojazdem, w związku z czym 
dopuszczalna jest również ustna umowa w 
tym zakresie, choć z uwagi na ewentualne 
trudności dowodowe nie jest to najkorzyst-
niejsza z form.



Jakie rzeczy można przewozić w ra-
mach przewozu na potrzeby własne?

Jak już wyżej wspomniano, istotą przewozu 
na potrzeby własne jest jego niezarobkowy 
(czyli na własny koszt), a zarazem pomoc-
niczy charakter, dlatego też przewożony 
ładunek, musi spełniać pewne wymogi. W 
przypadku przejazdu pojazdem załadowanym, 
przewożone rzeczy muszą być własnością 
przedsiębiorcy lub też zostały przez przed-
siębiorcę sprzedane, zakupione, wynajęte, 
wydzierżawione, wyprodukowane, wydoby-
te, przetworzone lub naprawione. Musi więc 
istnieć jakiś związek pomiędzy rzeczami 
przewożonymi a przedsiębiorcą. Ponieważ 
przepis nasuwa liczne wątpliwości interpreta-
cyjne odnośnie tego czy przewóz obejmujący 
np. rzeczy przewożone w celu ich przetworze-
nia (a nie już przetworzone) należy uznać za 
przewóz niezarobkowy, niewymagający posia-
dania licencji, poniżej przytaczamy stanowisko 
Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej 
kwestii wyrażone w wyroku I OSK 1600/06 - 
Wyrok NSA z 2008-01-25.

„Przepis art. 4 pkt 4 lit. c ustawy o transpor-
cie drogowym wskazuje, iż z niezarobkowym 
przejazdem drogowym - przejazdem na 
potrzeby własne mamy do czynienia w sytu-
acji, gdy rzeczy przewożone - zostały przez 
przedsiębiorcę przetworzone czy też wypro-
dukowane. Posługując się jednak wykładnią 
funkcjonalną należy wyprowadzić wniosek, 
iż hipoteza tego przepisu obejmuje nie tylko 
sytuację gdy rzeczy po przetworzeniu (wy-
produkowaniu) są przewożone do odbiorcy 
finalnego produktu ale również sytuację gdy 
rzeczy (materiał, półprodukt) są przewożone 
w celu ich przetworzenia przez firmę, która ma 
tego dopiero dokonać w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej. Nie do pogodzenia 
z ratio legis przepisu art. 4 pkt 4 lit. c ustawy 
o transporcie drogowym i niezrozumiała była-
by bowiem taka interpretacja tego przepisu, 
iż przewożenie rzeczy przetworzonych przez 
producenta spełnia warunki przewozu nieza-
robkowego - przewozu na potrzeby własne, a 

przewóz rzeczy (materiałów) dopiero w celu 
ich przetworzenia (produkcji) jest już wyko-
nywaniem transportu drogowego wymagają-
cego licencji. Należy więc przyjąć, iż w obu 
wymienionych przypadkach przewóz rzeczy 
ma charakter przewozu niezarobkowego - 
przewozu na potrzeby własne wykonywanego 
pomocniczo w ramach prowadzonej działalno-
ści gospodarczej (np. produkcyjnej) innej niż 
transport drogowy (...)”.

Najogólniej mówiąc, przewóz na potrzeby 
własne rzeczy ma miejsce wówczas, gdy 
przewożony towar służy wyłącznie temu 
przedsiębiorstwu i jest niezbędny do jego 
funkcjonowania (np.: odzież robocza, środki 
czystości, maszyny produkcyjne). Przewo-
żone rzeczy nie stanowią przedmiotu dal-
szych transakcji handlowych czy też obrotu 
w procesie prowadzonej przez to przed-
siębiorstwo działalności. Bardzo ważną 
kwestią jest, że przedsiębiorca posiadający 
uprawnienie do wykonywania przewozów 
na potrzeby własne, nie może tego robić za 
wynagrodzeniem i z tego tytułu wystawiać 
faktury. Równocześnie z dokumentów prze-
wozowych musi jasno wynikać, że właścicie-
lem przewożonych rzeczy lub np. producen-
tem jest przedsiębiorca wykonujący przewóz 
na potrzeby własne.

Dokument uprawniający do wykony-
wania przewozów na potrzeby wła-
sne.

Niezarobkowy przewóz drogowy podobnie jak 
transport drogowy wymaga uzyskania stosow-
nych uprawnień do jego wykonywania. Obo-
wiązek legitymowania się zaświadczeniem o 
zgłoszeniu prowadzenia przewozów drogo-
wych jako działalności pomocniczej w stosun-
ku do jego podstawowej działalności gospo-
darczej dotyczy każdego przedsiębiorcy, jeżeli 
przewóz ten realizowany jest pojazdami o 
tonażu wyższym niż 3,5t oraz przy przewozie 
osób, pojazdami przeznaczonymi konstruk-
cyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie 



z kierowcą. Należy w tym miejscu zaznaczyć, 
że w kwestii posiadania zaświadczenia nie 
ma znaczenia częstotliwość wykonywanych 
przewozów i z obowiązku posiadania zaświad-
czenia nie są zwolnieni przedsiębiorcy wyko-
nujący te przewozy incydentalnie. Wyraźnie 
podkreślił tę kwestię Naczelny Sądu Admini-
stracyjnego w wyroku z 2008-04-07, II GSK 
15/08, stwierdzając, iż „(…) Przedsiębiorca 
prowadzący działalność gospodarczą inną, 
niż działalność transportowa, chcąc wykony-
wać choćby incydentalnie przewóz drogowy 
(a więc realizować tę działalność jako po-
mocniczą, nie wiodącą w stosunku do pod-
stawowej działalności), aby móc wykonywać 
tę działalność legalnie, musi legitymować się 
zaświadczeniem o zgłoszeniu przewozu na 
potrzeby własne. (…) Nie jest dopuszczalne 
przyjęcie, że osoba prowadząca działalność 
gospodarczą, wykonując przewóz pojazdem 
ponad 3,5 t. przez siebie prowadzonym, może 
to realizować w sposób dowolny w zależno-
ści od tego, czy podczas ewentualnej kontroli 
drogowej oświadczy, że porusza się w celu 
związanym z prowadzoną przez nią działalno-
ścią gospodarczą, czy też w celu prywatnym. 
Takie rozumowanie stałoby w sprzeczności z 
porządkującymi kwestie wykonywania odpłat-
nych i nieodpłatnych przewozów drogowych 
zasadami określonymi ustawą o transporcie 
drogowym, a w szczególności ze specyfiką 
przewozu na potrzeby własne wynikającą z 
definicji tej instytucji i zamkniętym katalogiem 
zwolnień spod obowiązku uzyskania zaświad-
czenia, o którym mowa w art. 33 ust. 1 Trans-
NierU”.

Zaświadczenie nie jest wymagane w sto-
sunku do przedsiębiorców wykonujących 
przewozy na potrzeby własne, którzy 
posiadają uprawnienia do wykonywania 
transportu drogowego.

W przypadku naruszenia obowiązku po-
siadania stosownego zaświadczenia, w 
przypadku gdy jest ono wymagane należy 
liczyć się z karą pieniężną w wysokości 







Zatrudnianie danej osoby na stanowisku 
kierowcy zawsze wiąże się z ryzykiem wy-
rządzenia szkody w mieniu pracodawcy. W 
każdej chwili może dojść do stłuczki, wypad-
ku czy kradzieży samochodu. Dlatego warto 
przyjrzeć się zagadnieniu odpowiedzial-
ności pracownika za szkodę wyrządzoną 
pracodawcy, aby wiedzieć do jakiej kwoty 
pracodawca może żądać odszkodowania od 
pracownika za wyrządzoną szkodę i jakie są 
uwarunkowania takiej odpowiedzialności, a 
także jakie są jej rodzaje.

Najogólniej rzecz ujmując, odpowiedzialność 
pracownicza to ujemne konsekwencje za-
równo osobiste jak i majątkowe, które może 
ponieść pracownik wskutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania obowiązków 
pracowniczych. Kodeks Pracy wyróżnia trzy 
rodzaje odpowiedzialności pracownika: od-
powiedzialność porządkową, materialną i za 
mienie powierzone.

Kiedy pracownik może ponosić od-
powiedzialność za swoje działania?

Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie 
Pracy pracownik ponosi odpowiedzialność za 
szkodę wyrządzoną pracodawcy, gdy dzia-
łania pracownika polegają na niewywiązaniu 
się z obowiązków pracowniczych lub na wy-
konaniu ich nienależycie. Ponadto działania 
te muszą wyrządzić uszczerbek w mieniu 
pracodawcy, a pracodawca winien udowodnić, 
że szkoda wystąpiła w wyniku zawinionego 
działania pracownika. Jeżeli którakolwiek z 
wyżej wymienionych przesłanek (bezprawne 
działanie, szkoda, wina i związek przyczyno-
wo-skutkowy działania pracownika i szkody 
pracodawcy) nie zaistnieje- pracownik nie 
będzie ponosił odpowiedzialności. Oznacza 
to, że jeżeli dojdzie do sytuacji w której, pra-
cownik dokładając wszelkiej możliwej staran-
ności w wykonywaniu swoich pracowniczych 
obowiązków, mimo to naraził swojego praco-
dawcę na szkodę- nie będzie za tę szkody 
ponosił odpowiedzialności. Odpowiedzialność 

każdego pracownika powstaje automatycznie, 
z chwilą nawiązania stosunku pracy, gdyż 
obowiązek dbałości o mienie pracodawcy 
jest podstawowym obowiązkiem pracownika. 
Ponadto możliwość pociągnięcia pracownika 
do odpowiedzialności pracowniczej mobilizuje 
go do dbałości o mienie pracodawcy, zapobie-
ga szkodom oraz uświadamia go o możliwych 
negatywnych skutkach majątkowych w razie 
wyrządzenia szkody.

W jaki sposób ustala się wysokość 
odszkodowania za szkodę?

Dużą rolę w ustalaniu wysokości odszkodo-
wania ma sposób wyrządzenia szkody. Czy 
szkodę pracownik wyrządził z winy umyślnej 
czy nieumyślnej. Z winą umyślną mamy do 
czynienia w przypadku, gdy pracownik chce 
wyrządzić szkodę pracodawcy i działa celowo. 
Wina nieumyślna, nie jest wynikiem świado-
mego działania pracownika lecz polega na 
tym, że pracownik zdaje sobie sprawę z moż-
liwości wyrządzenia szkody lecz sądzi, że jej 
uniknie lub w sytuacji, gdy powstanie szkody 
mógł przewidzieć.

W przypadku wyrządzenia przez pracownika 
szkody z winy nieumyślnej, zobowiązany on 
jest do jej naprawienia w granicach rzeczy-
wistej szkody poniesionej przez pracodawcę 
i tylko za normalne następstwa działania lub 
zaniechania, z którego wynikła szkoda. Istnie-
je jednak zastrzeżenie, że odszkodowanie w 
takim przypadku nie może przekroczyć trzy-
miesięcznego wynagrodzenia przysługującego 
pracownikowi w dniu w którym wyrządził szko-
dę. Kodeks Pracy przewiduje jednak pewne 
ograniczenia w zakresie odpowiedzialności 
pracowniczej. Po pierwsze, odpowiedzialność 
pracownika ulega pomniejszeniu jeżeli pra-
codawca przyczynił się do powstania szkody 
poprzez np. złą organizację pracy. Po drugie, 
do powstania szkody przyczyniła się inna oso-
ba i po trzecie pracownik nie ponosi odpowie-
dzialności za ryzyko związane z działalnością 
pracodawcy.



Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja, 
gdy pracownik wyrządził pracodawcy szkodę 
z winy umyślnej. Otóż w tych przypadkach nie 
istnieje ograniczenie do 3 miesięcznego wyna-
grodzenia, a pracownik oprócz rzeczywistej 
szkody może odpowiadać także za utracone 
korzyści pracodawcy. Jeżeli szkodę praco-
dawcy wyrządziło kilku pracowników, każdy 
z nich z osobna ponosi odpowiedzialność za 
szkody proporcjonalnie do przyczynienia się 
do nich i stopnia swojego zawinienia. Jeżeli 
nie da się tego ustalić, każdy z nich będzie od-
powiadał w równym stopniu, solidarnie.

Podobnie jak przy wyrządzeniu szkody w 
sposób umyślny, sytuacja wygląda w przy-
padku wyrządzenia szkody w mieniu powie-
rzonym. Pracownik odpowiada tutaj w pełnej 
wysokości, poszerzonej o utracone korzy-
ści. Kodeks Pracy szczegółowo wymienia 
rzeczy, które pracodawca może powierzyć 
pracownikowi z obowiązkiem zwrotu albo do 
wyliczenia się. Zgodnie z art. 124 KP są to: 
pieniądze, papiery wartościowe, kosztow-
ności, a także narzędzia i instrumenty lub 
podobne przedmioty, ponadto także środki 
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 
robocze. Jak już wyżej wspomniano, pra-
cownik za taką szkodę odpowiada w pełnej 
wysokości niezależnie od tego czy szkodę 
wyrządził umyślnie czy też nieumyślnie. 
Aby jednak pracownik odpowiadał z tego 
tytułu, mienie musi zostać mu powierzone 
w sposób prawidłowy. Na ogół zgoda pra-
cownika zawarta jest w umowie o pracę albo 
w odrębnej umowie. Odpowiedzialność ta 
nie jest jednak bezwzględna i istnieje moż-
liwość uwolnienia się przez pracownika od 
odpowiedzialności. Pracownik musi bowiem 
wykazać, że szkoda w mieniu powierzonym 
powstała z przyczyn od niego niezależnych, 
a w szczególności wskutek niezapewnienia 
przez pracodawcę warunków, które zapew-
niły by zabezpieczenie powierzonego mie-
nia.

Często zdarzają się sytuacje, że pracodawcy 
powierzają mienie kilku pracownikom łącznie. 
Bardzo ważne jest, aby w takim przypadku 
określić w umowie zakres odpowiedzialności 
poszczególnych pracowników. Bardzo waż-
na jest także kwestia, że sama umowa w tym 
przypadku nie wystarcza. Aby pracownicy od-
powiadali łącznie za mienie, musi ono być im 
powierzone na podstawie inwentaryzacji, która 
przeprowadzana jest przy ich udziale.

Kiedy mamy do czynienia z odpowie-
dzialnością porządkową?

Otóż, odpowiedzialność porządkowa dotyczy 
wszystkich pracowników, którzy w sposób 
zawiniony nie wykonują należycie swoich 
obowiązków. Odpowiedzialność porządkowa 
ma za zadanie mobilizować pracowników do 
przestrzegania ustalonego porządku i dyscy-
pliny pracy.

Kodeks Pracy zawiera katalog zamknięty kar 
porządkowych, jakie w stosunku do pracowni-
ka może zastosować pracodawca. Dla przykła-
du, za nieprzestrzeganie ustalonego porządku, 
regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, 
opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, 
stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości 
lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, pra-
codawca ma prawo ukarać pracownika karą 
upomnienia, nagany czy karą pieniężną. Je-
żeli jednak chodzi o karę pieniężną to istnieje 
ograniczenie, że kara nie może być wyższa od 
dziesiątej części wynagrodzenia przypadają-
cego pracownikowi do wypłaty. Bardzo ważne 
jest także, kiedy taką karę można zastosować, 
czyli jakie są ograniczenia czasowe w stoso-
waniu kar porządkowych. Otóż powyższe kary 
pracodawca może zastosować w ciągu 2 tygo-
dni od momentu kiedy dowiedział się o naru-
szeniu obowiązków pracowniczych i nie póź-
niej niż 3 miesiące od naruszenia. Kolejnym 
warunkiem zgodnego z prawem zastosowania 
powyższych kar porządkowych jest uprzednie 
wysłuchanie pracownika. Pracownik ma bo-



wiem prawo do wytłumaczenia swego postę-
powania i do obrony przed zarzutami. Wy-
słuchanie pracownika leży także w interesie 
pracodawcy, który powinien wszechstronnie 
ocenić i rozważyć sytuację, zanim podejmie 
decyzję o ukaraniu czy odstąpieniu od za-
stosowania kary porządkowej.

O zastosowanej karze porządkowej pra-
codawca ma obowiązek zawiadomienia 
pracownika na piśmie, wskazując rodzaj 
naruszenia obowiązków pracowniczych i 
datę dopuszczenia się przez pracownika 
tego naruszenia oraz informując go o prawie 
zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wnie-
sienia. Odpis zawiadomienia składa się do 
akt osobowych pracownika.

Reasumując, odpowiedzialność pracowni-
cza nie ma jednolitego charakteru i można 
z niej wyróżnić 3 rodzaje. Pracownik może 
być zatem pociągnięty zarówno do odpo-
wiedzialności porządkowej jak i materialnej. 
Odpowiedzialności porządkowa zachodzi, 
gdy pracownik narusza obowiązki związa-
ne z przestrzeganiem porządku pracy i jej 
organizacji. Z odpowiedzialnością material-
ną mamy natomiast do czynienia w przy-
padku, gdy wskutek niewykonania lub nie-
należytego wykonania swoich obowiązków 
pracownik wyrządził pracodawcy szkodę. 
Odpowiedzialność materialna występuje w 
dwóch postaciach, pierwsza jako odpowie-
dzialność za szkodę wyrządzoną z winy 
nieumyślnej (ograniczona do trzykrotności 
wynagrodzenia) lub umyślnej (do pełnej 
wysokości szkody). Druga postać odpowie-
dzialności materialnej to odpowiedzialność 
za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu 
lub wyliczenia, gdzie pracownik zasadniczo 
odpowiada do pełnej wysokości powstałej 
szkody.







W wyniku licznych wątpliwości, które do-
cierają do nas od przewoźników wykonu-
jących przewozy regularne osób, poniżej 
przedstawiamy krótkie opracowanie na 
temat przewozów uczniów do szkół wyko-
nywanych w ramach przewozów regular-
nych.
Pierwszym zagadnieniem jakie należy 
poruszyć w tej kwestii jest okoliczność, czy 
w świetle obowiązującego prawa możliwy 
jest przewóz określonej kategorii osób, 
jaką są „uczniowie” w ramach wykony-
wanych przez przewoźnika w oparciu o 
posiadane zezwolenie przewozów regular-
nych.

Otóż odpowiedź na to pytanie nie może 
być jednoznaczna i zależy ona od wielu 
okoliczności towarzyszących zawieraniu 
kontraktów przez przewoźników w odniesie-
niu do tego typu przewozów. Analiza tego 
zagadnienia nie może odbyć się również z 
pominięciem kwestii kontroli uprawnionych 
organów kontrolnych czy też konkretnych 
istotnych warunków zamówienia, w opar-
ciu o które mają  być świadczone tego typu 
przewozy.

Ustawa o transporcie drogowym określa de-
finicje między innymi poszczególnych rodza-
jów przewozów (w tym między innymi prze-
wozu regularny, regularnego specjalny czy 
okazjonalnego itd.), natomiast to, jaki rodzaj 
przewozu przewoźnik wykonuje w danym 
momencie, zależy od szeregu okoliczności, 
pozwalających na przyjęcie jego  konkretnej 
kwalifikacji prawnej.

Zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 7 przewóz 
regularny to publiczny przewóz osób i ich 
bagażu w określonych odstępach czasu i 
określonymi trasami, natomiast przewozem 
regularnym specjalnym jest niepubliczny 
przewóz regularny określonej grupy osób, 
z wyłączeniem innych osób. Przywołując 
treść art. 4 pkt 7 oraz pkt 9 powyższej usta-

wy należy przyjąć, że z zestawienia tych 
dwóch przepisów można sformułować jasną 
definicję przewozu regularnego specjalne-
go, zgodnie z którą będzie to niepubliczny 
przewóz, dotyczący określonej grupy osób 
z wyłączeniem innych osób, posiadający 
cechy przewozu regularnego określone w 
art. 4 pkt 7 ustawy o transporcie drogowym. 
Pogląd ten został ugruntowany również w 
panującym orzecznictwie (l OSK 1306/06, 
wyrok NSA z dnia 6 maja 2008 r., wyrok 
NSA z dnia 21 sierpnia 2007 r., sygn. akt l 
OSK 1274/06, wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 
2007 r., sygn. akt II GSK 82/08). Te dwa ro-
dzaje przewozu różnią się od siebie jedynie 
kategorią osób, których dotyczy przewóz, 
natomiast wszelkie inne przesłanki koniecz-
ne do spełnienia są ze sobą tożsame.

Do zakwalifikowania danego przewozu jako 
regularnego specjalnego nie wystarczy 
zatem, by przewóz ten dotyczył określonej 
grupy osób, ale konieczne jest również, aby 
spełniał on jednocześnie przesłanki regular-
ności, rozumianej tożsamo jak w przypadku 
przewozów regularnych.

Podkreślić należy, że dowożenie dzieci do 
szkół może przybrać postać przewozów 
regularnych specjalnych, ale będzie to miało 
miejsce jedynie wówczas, gdy spełnione 
zostaną podstawowe przesłanki prawne 
w tym zakresie. Rzadko jednak tego typu 
przewóz, z uwagi na swą specyfikę będzie 
miał taki charakter. Często jednak dochodzi 
do sytuacji, w której kontrolujący, stwier-
dzając obecność w pojeździe określonej 
grupy osób np. uczniów, od razu kwalifiku-
ją dany przewóz jako regularny specjalny, 
często stawiając tym samym dokonującemu 
przewóz zarzut wykonywania przewozu 
regularnego specjalnego bez wymaganego 
zezwolenia, nie badając innych przesłanek 
koniecznych do takiego zakwalifikowania 
danego przewozu, lub też ignorując istot-
ne w sprawie okoliczności dyskwalifikujące 



dany przewóz jako regularny specjalny (np. 
obecność innych niż określona grupa osób 
w pojeździe), naruszając tym samym rażą-
co przepisy prawa obowiązującego w tym 
zakresie.

Jak już wyżej wspomniano, przewóz regu-
larny różni się od przewozu regularnego 
specjalnego kategorią przewożonych w 
pojeździe osób, przy czym przewozy regu-
larne muszą być dostępne dla wszystkich 
potencjalnych pasażerów i przewoźnik nie 
ma prawa ograniczenia dostępu do takiego 
przewozu, poza ewentualnymi przypadka-
mi zapełnienia pojazdu. Natomiast w przy-
padku przewozu regularnego specjalnego, 
nie jest on dostępny dla ogółu i korzysta z 
niego wyłącznie określona kategoria osób 
(np. dana grupa uczniów).

O tym, z jakim rodzajem „przewozu 
uczniów” mamy do czynienia, czy np. z 
przewozem regularnym, regularnym spe-
cjalnym czy może okazjonalnym, decydują 
okoliczności związane z danym konkret-
nym przewozem, które organ kontrolny 
ma obowiązek w sposób wszechstronny i 
wyczerpujący zbadać.

Zatem, na pytanie, czy można wykonywać 
przewóz uczniów do szkół w ramach obsłu-
giwanej na podstawie posiadanego zezwo-
lenia linii regularnej, należy odpowiedzieć, 
że tak, pod warunkiem, że umowa zawarta 
z kontrahentem zawiera w tym zakresie 
stosowne zapisy, aby nie narazić się na 
ewentualną odpowiedzialność kontraktową 
wynikającą z zawartej w tym przedmiocie 
umowy. Przede wszystkim warto zawrzeć 
w umowie sformułowania, że np. uczniowie 
będą przewożeni w ramach wykonywanych 
przez przewoźnika przewozach regularnych 
(w oparciu o posiadane konkretne zezwo-
lenie), aby uniknąć ewentualnego zarzutu 
ze strony zamawiającego usługę, że np. 

dzieci nie są przewożone zgodnie z umową 
jako wyłączna grupa osób, która przebywa 
w pojeździe podczas tych przewozów. W 
przypadku braku takiego sformułowania, 
lub też zawarcia w umowie postanowienia, 
że dzieci będą przewożone z wyłączeniem 
innych osób, zasadnym byłoby pociągnięcie 
do odpowiedzialności odszkodowawczej 
przewoźnika, za nienależyte wykonanie 
umowy, w oparciu o odpowiednie zapisy 
umowne w tym zakresie (częstą praktyką 
zabezpieczenia interesu strony są klauzule 
dotyczące kar umownych) lub odpowiednie 
przepisy prawa (w przypadku braku uregulo-
wań umownych).

Jeśli strony zawierają daną umowę, to 
mają one prawo oczekiwać, od drugiej 
strony, że ta, zachowa się zgodnie z tre-
ścią zawartej umowy. Jeśli więc dojdzie 
do sytuacji, że przykładowo w umowie 
zastrzeżono, że przewóz uczniów ma 
odbywać się z wyłączeniem innych osób, 
to zobowiązanie zostanie uznane przez 
drugą stronę umowy za wykonane niepra-
widłowo, jeżeli w ramach zawartej umo-
wy, uczniowie będą przewożeni razem z 
innymi osobami korzystającymi z ogól-
nodostępnej linii, czyli w ramach wykony-
wanych przez przewoźnika przewozów 
regularnych. Odpowiedzialność przewoź-
nika będzie wtedy oparta na odpowiednich 
postanowieniach umownych, a w ich braku 
w oparciu o stosowne przepisy prawne. 
Inną kwestią jest natomiast ocena danego 
przewozu przez organ kontrolny i przyję-
cie jego konkretnej kwalifikacji prawnej, 
w oparciu o obowiązujące w tym zakresie 
przepisy ustawy o transporcie drogowym.





W wyniku licznych zapytań ze strony prze-
woźników, dotyczących obowiązku rozliczania 
opłaty za korzystanie ze środowiska, niniej-
szym informujemy, że od dnia 1 stycznia 2013 
roku zaszły w tym zakresie istotne zmiany.
Otóż, według nowych przepisów, podmiot 
korzystający ze środowiska wnosi jedną opła-
tę za dany rok kalendarzowy, w terminie do 
dnia 31 marca następnego roku. Poprzednio, 
opłata ta była uiszczana do końca miesiąca 
następującego po upływie pierwszego półro-
cza (czyli do 31 lipca)  i następnie w terminie 
do końca lutego roku następnego, za drugie 
półrocze.
Zmiany te, zostały wprowadzone ustawą z 
dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych 
obciążeń administracyjnych w gospodarce, 
mającej na celu usprawnienie płynności fi-
nansowej przedsiębiorców, zmieniającą mię-
dzy innymi przepisy ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. 
Obecnie nie ma już obowiązku dokonywania 
rozliczeń półrocznych i opłatę za dany rok 
kalendarzowy wnosi się do 31 marca roku 
następnego. Obowiązek ustalenia wysokości 
należnej opłaty nadal spoczywa na podmiocie 
korzystającym ze środowiska, który ustala ją 
we własnym zakresie i wnosi należną opłatę 
na rachunek właściwego miejscowo urzędu 
marszałkowskiego.
W wyżej wskazanym terminie, należy przedło-
żyć marszałkowi województwa również wykaz 
zawierający informacje i dane wykorzystane 
do ustalenia wysokości należnej opłaty.
Kiedy nie uiszczamy opłaty środowi-
skowej?
Zwolniona z opłat z tytułu korzystania ze 
środowiska jest należność, której roczna 
wysokość nie przekracza 800 zł, jednakże 
nie zwalnia to podmiotu z obowiązku złożenia 
stosownego wykazu, na podstawie którego 
ustalona została wysokość tej opłaty.
Konsekwencje nie uiszczenia opłaty 
środowiskowej.
Opłaty za korzystanie ze środowiska są zo-
bowiązaniem podatkowym i nie uiszczone w 
terminie podlegają wraz z odsetkami za zwło-

kę przymusowemu ściągnięciu w trybie okre-
ślonym w przepisach o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji.
Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z 
upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym 
upłynął termin wniesienia opłaty.
Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska:
1) nie przedłożył wykazu zawierającego infor-
macje i dane o zakresie korzystania ze środo-
wiska oraz o wysokości należnych - marszałek 
województwa wymierza opłatę, w drodze 
decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub 
wyników kontroli wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska;
2) zamieścił w w/w wykazie informacje lub 
dane nasuwające zastrzeżenia - marszałek 
województwa wymierza, w drodze decyzji, 
na podstawie własnych ustaleń lub wyników 
kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej 
różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą 
z wykazu. Marszałek województwa dokonu-
je ustaleń własnych na podstawie pomiarów 
dokonywanych przez organy administracji lub 
przez podmiot korzystający ze środowiska 
(zobowiązany do ponoszenia opłat) oraz in-
nych danych technicznych i technologicznych.
Podsumowując ten zakres zmian, zgodnie z 
nowymi uregulowaniami opłatę za korzystanie 
ze środowiska za rok 2013 oraz stosowny wy-
kaz należy przedłożyć nie później niż do dnia 
31 marca 2014r. Ponadto, nie wnosi się opłat 
z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowi-
ska, których roczna wysokość nie przekroczy 
800 zł, jednak nadal w takiej sytuacji koniecz-
nym jest złożenie przez podmiot rocznego 
wykazu o zakresie korzystania ze środowiska.

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości 
lub chęci uzyskania dodatkowych informacji w 
tym zakresie, prosimy o kontakt.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektó-
rych obciążeń administracyjnych w gospodarce – Dz. 
U. z 2012 r. poz. 1342
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.






