Zarówno prawo krajowe jak i międzynarodowe wyraźnie stanowi o zakazie określania warunków wynagradzania kierowców
wykonujących przewozy uzależnionych
od liczby przejechanych kilometrów lub
też od ilości przewożonego ładunku jeżeli
ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do naruszania przepisów. Taki zapis znajdziemy
w art. 26 ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr
92, poz. 879; tj. z dnia 30 sierpnia 2012 r.
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) oraz w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca
2006 r. (art. 10).
Zgodnie bowiem z brzmieniem tychże uregulowań przedsiębiorstwo transportowe
nie może wypłacać kierowcom zarówno
zatrudnionym jak i niezatrudnionym lecz
pozostającym w jego dyspozycji, żadnych
składników wynagrodzenia (nawet w formie premii czy dodatku do wynagrodzenia), uzależnionych od przebytej odległości lub ilości przewożonych rzeczy, jeżeli
ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu drogowemu lub zachęcać do
naruszenia przepisów prawa.
Artykuł 26 ustawy o czasie pracy kierowców oraz uregulowanie zawarte w art.
10 Rozporządzenia WE Nr 561/2006 są
w swojej treści zbliżone do siebie. Z połączenia obu tych przepisów należałoby
wyczytać, że kierowcy nie mogą być wynagradzani w systemach promujących
przewieziony fracht lub przejechaną ilość
kilometrów, co oznacza, że wyłączony
jest w stosunku do nich akordowy system
wynagradzania (por. M. B Rycak, Ustawa
o czasie, s. 156). Dodatkowo natomiast,
gdyby byli wynagradzani stawką godzi-

nową lub miesięczną, to z powyższych
przepisów wynika zakaz wprowadzania
systemów premiowych, czy też dodatków,
których przyznanie byłoby uzależnione od
czynników w postaci ilości przejechanych
kilometrów czy ilości przewożonego ładunku.
Wyjaśnienia wymaga jednak okoliczność,
że zarówno regulacja krajowa jak i międzynarodowa w tym zakresie stanowi, że
taki system wynagradzania jest zakazany
jeżeli mógłby zagrozić bezpieczeństwu
drogowemu lub też zachęcić do naruszenia przepisów dot. przewozów drogowych. Jeżeli zatem bylibyśmy w stanie
wykazać, że takie warunki wynagradzania
nie wpłyną na bezpieczeństwo drogowe i
nie spowodują naruszenia przepisów moglibyśmy takowy system zastosować, jednak w praktyce wykazanie tego jest wręcz
niemożliwe.
Warto w tym miejscy zwrócić uwagę na
stanowisko przyjęte w doktrynie, zgodnie
z którym stosowanie zadaniowego systemu czasu pracy może powodować wzrost
ryzyka naruszeń przepisu art. 26 ustawy
o czasie pracy kierowców, gdyż dążenie
do szybkiego wykonania zadań, co często jest premiowane przez pracodawców,
może w konsekwencji stwarzać większe
zagrożenie dla innych uczestników ruchu
drogowego (por. P. Ciborski, Czas pracy,
s. 15; Art. 26 Ustawa o czasie pracy kierowców Prasołek 2010, wyd. 1).
Na poparcie wyżej przytoczonego stwierdzenia warto w tym miejscu przytoczyć
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Białymstoku z dnia 4
marca 2014 r. II SA/Bk 897/13 zgodnie
z którego tezą Interpretując przepis art.

92b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001
roku o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.
z 2012 r. poz. 1265 ze zm.) oraz art. 10
ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 marca 2006 roku w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych
odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia
Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98,
jak również uchylającego rozporządzenie
Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.Urz.UE.L
Nr 102, str. 1), nie wystarczy ustalić, że
przedsiębiorca dodatkowo wynagradza
kierowcę, lecz organ winien wykazać, że
dodatkowy składnik wynagrodzenia ma
związek przyczynowy z zagrożeniem bezpieczeństwa na drodze lub zachęca kierowcę do naruszania przepisów.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że kara
pieniężna przewidziana dla przedsiębiorcy za naruszenia zasad prawidłowego
wynagradzania kierowcy wynosi obecnie
8000 zł, a przewiduje ją załącznik nr 3 lp.
1.7 do ustawy o transporcie drogowym.

Dokładne brzmienie zarzutu w tym zakresie: „UZALEŻNIENIE WYNAGRODZENIA KIEROWCY OD ILOŚCI PRZEWIEZIONYCH RZECZY”. Zwróćmy uwagę, ze
zarzut brzmi „… od ilości przewożonych
rzeczy”. Formalnie rzecz ujmując, w ustawowym taryfikatorze kar nie przewidziano
sankcji za uzależnienie wynagrodzenia od
ilości przejechanych km o czym mowa w
przepisach przywołanych na początku niniejszej publikacji.
Zgodnie z uzasadnieniem swojego stanowiska Sąd stwierdził, że przy tak surowo
ukształtowanej odpowiedzialności oraz
dotkliwych skutkach finansowych organy
administracji powinny dołożyć szczególnej staranności przy ustalaniu stanu faktycznego, w oparciu o który jest podejmowana decyzja o ukaraniu. W każdorazowo
rozpatrywanej sprawie wymagana jest w
tym zakresie szczególna staranność i wnikliwość. Konieczne jest zatem wyczerpujące zbadanie materiału dowodowego na
okoliczność naruszenia prawa oraz wyjaśnienie wszystkich okoliczności mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia
sprawy. Interpretując przepis art. 92 b ust.
2 ustawy, a także art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 organ winien
mieć na względzie całą treść tego przepisu. Mianowicie: jeżeli dowody potwierdzą,
że przedsiębiorca dodatkowo wynagradza
kierowcę, to należy wykazać, że dodatkowy składnik wynagrodzenia ma związek
przyczynowy z zagrożeniem bezpieczeństwa na drodze lub zachęca kierowcę do
naruszania przepisów.
W świetle art. 92 ustawy nie można twierdzić, że odpowiedzialność podmiotów wykonujących przewozy drogowe jest oparta na zasadzie ryzyka i do obciążenia tą

odpowiedzialnością wystarczające jest
stwierdzenie samego faktu nieprzestrzegania obowiązków, a podmiot, który naruszy wymogi ustawy w żadnej sytuacji nie
może uwolnić się od konsekwencji tego
naruszenia (taka sytuacja miała miejsce
do 20.06.2007 r., tj. do zmiany przepisów
ustawy). Dlatego też dla oceny istnienia
okoliczności zwalniających przedsiębiorcę z odpowiedzialności za naruszenie
przepisów ustawy (art. 92 b ust. 1-2, art.
92 c ust. 1 ustawy) bardzo ważnym jest
przeprowadzenie wyczerpującego i wnikliwego postępowania dowodowego, a
organ winien dysponować odpowiednim
materiałem dowodowym na okoliczność
badaną w danej sprawie.
Reasumując powyższe rozważania, do
ukarania za naruszenie przepisów dot.
uzależnienia wynagrodzenia kierowcy
od ilości przewiezionych rzeczy (bo jak
już wyżej wspomniałam w taryfikatorze
nie wspomniano o ilości przejechanych
kilometrów, a jedynie o ilości przewiezionych rzeczy), nie wystarczy np. powołanie się na sam tego typu zapis w umowie
łączącej strony co jest częstą praktyką
organów kontrolnych, ale wykazanie za

pomocą odpowiedniego materiału dowodowego, ze dodatkowy składnik wynagrodzenia ma związek przyczynowy z zagrożeniem
bezpieczeństwa na drodze lub też, że zachęca kierowcę do naruszenia przepisów.
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Prowadzenie ewidencji czasu pracy jest
obowiązkiem pracodawcy wynikającym z
obowiązujących przepisów prawa. Przepisy
nie wskazują jednak jakiegoś konkretnego
i sztywnego wzoru jej prowadzenia, natomiast stanowią, że powinna ona obejmować takie elementy jak: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i
święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także
dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz
inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. Celem prowadzenia ewidencji czasu pracy jest prawidłowe
ustalenie należnego pracownikowi wynagrodzenia i innych świadczeń związanych
z wykonywaną przez niego pracą mając na
uwadze elementy wyszczególnione w ewidencji.
Kodeks pracy wyłączył obowiązek ewidencjonowania czasu pracy wobec pracowników objętych systemem zadaniowego
czasu pracy, pracowników zarządzających
w imieniu pracodawcy zakładem pracy jak
również otrzymujących ryczałt za godziny
nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.
Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy
Karta ewidencji czasu pracy powinna być
prowadzona odrębnie dla każdego pracownika a zasady prowadzenia ewidencji czasu
pracy określone zostały w § 8 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu
prowadzenia akt osobowych pracownika
(Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).
Imienna karta ewidencji czasu pracy pra-

cownika powinna umożliwiać rejestrowanie
w szczególności:
1) liczby przepracowanych godzin w poszczególnych dobach roboczych w normalnym czasie pracy, według obowiązującego
pracownika rozkładu czasu pracy,
2) liczby przepracowanych godzin w niedziele i święta z zaznaczeniem sposobu rekompensowania pracy w tych dniach,
3) liczby przepracowanych godzin w porze
nocnej,
4) liczby przepracowanych godzin nadliczbowych, z zaznaczeniem, czy praca była
wykonywana w nocy, w niedziele i święta
niebędące dla pracownika dniami wolnymi
od pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w
niedzielę lub święto oraz w innych dniach,
5) liczby godzin nadliczbowych przepracowanych w warunkach przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w
przyjętym okresie rozliczeniowym,
6) dyżurów z zaznaczeniem miejsca ich
pełnienia oraz określeniem liczby godzin
efektywnie przepracowanych w czasie dyżuru,
7) w odniesieniu do pracowników młodocianych: liczby godzin przepracowanych przy
pracach, których wykonywanie jest dozwolone w celu przygotowania zawodowego
oraz liczby godzin nauki w szkole podlegających wliczeniu do czasu pracy,
8) liczby dni i godzin udzielonego urlopu
(wypoczynkowego, bezpłatnego),
9) zwolnień od pracy, niezależnie od czasu
ich trwania, oraz
10) innych nieobecności w miejscu pracy:
usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych.
Jak już wyżej wspomniano, ustawodawca
nie stworzył jednolitego wzoru karty ewidencji czasu pracy, dlatego też takowy
wzór opracowywany jest przez osoby przy-

gotowującego przedmiotowy dokument we
własnym zakresie, dostosowując przyjęty wzór do panującej w firmie organizacji
pracy. Ważne jest, że prowadzona przez
pracodawcę lista obecności nie może zastępować przewidzianej w przepisach ewidencji czasu pracy, a lista ta będzie niewątpliwie dowodem na obecność pracownika
w miejscu pracy. Udostępnienie pracownikowi ewidencji następuje na jego żądanie.
Jeżeli pracownik tego zażąda, pracodawca
ma obowiązek wydać mu potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kopię jego ewidencji czasu pracy. Pracodawca nie ma prawa
uzależniać udostępnienia ewidencji czasu
pracy czy jej kopii od przedstawienia przez
pracownika powodów, dla których żąda
udostępnienia mu karty (Art. 149 KP red.
Walczak 2016, wyd. 18/M. Rycak).
Korzyści z prowadzenia ewidencji czasu
pracy
Jak wskazał w swoim wyroku SN prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy
niesie pozytywne skutki dla obydwu stron
stosunku pracy, ponieważ w razie sporu co
do wypłaty należności za przepracowany
czas pracy, karta ewidencji jest najlepszym
środkiem dowodowym. Ponadto brak karty

ewidencji czasu pracy stanowi okoliczność
przemawiającą na korzyść pracownika, w
przypadku gdyby w sporze sądowym strony nie zgadzały się np. co do liczby godzin
nadliczbowych. Brak ewidencji czasu pracy
w godzinach nadliczbowych obciąża pracodawcę, a nie powołującego się na nią
pracownika” (wyr. SN z 13.1.2005 r., II PK
114/04, MoPr 2005, Nr 3, s. 58). „W razie
braku ewidencji czasu pracy pracownik dochodzący wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych powinien w miarę
możliwości jak najdokładniej wykazać, kiedy i w jakim rozmiarze świadczył pracę w
godzinach nadliczbowych. Jeśli jednak, pomimo że wykazał, iż świadczy taką pracę,
nie jest w stanie precyzyjnie udokumentować liczby przepracowanych godzin nadliczbowych, sąd może, na podstawie art.
322 KPC zasądzić w wyroku odpowiednią
sumę według swojej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy
(zob. wyr. SN z 25.5.1999 r., I PKN 665/98,
OSNAPiUS 2000, Nr 14, poz. 535 oraz wyr.
SN z 23.11.2001 r., I PKN 678/00, OSNP
2003, Nr 22, poz. 538). Co istotne, zgodnie
z panującym w tym zakresie orzecznictwem
zaniechanie przez pracodawcę prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika nie
uprawnia do przyjęcia domniemania fak-

tycznego albo prawnego (art. 231 KPC) o
wiarygodności wersji czasu pracy przedstawionej przez pracownika. To czy wersja
pracownika stanowi odzwierciedlenie rzeczywistego czasu pracownika podlega w razie sporu ocenie w postępowaniu dowodowym. W szczególności nie jest uprawnione
odwrócenie ciężaru dowodu (art. 6 KC, art.
232 KPC) i twierdzenie, że w sytuacji braku
formalnej ewidencji czasu pracy wiarygodna jest wersja podawana przez pracownika,
chyba że pracodawca wykaże, iż pracownik nie pracował w takim rozmiarze w jakim
twierdzi (wyr. SA w Białymstoku z 13.9.2012
r., III APa 19/12, niepubl. oraz wyr. SN z
2.6.2010 r., II PK 369/09, Legalis). W postępowaniu sądowym z zakresu prawa pracy
z powództwa pracownika o wynagrodzenie
za godziny nadliczbowe obowiązuje ogólna reguła procesu, że to powód powinien
udowodnić słuszność swych twierdzeń w
zakresie zgłoszonego żądania, z tą jedynie
modyfikacją, iż niewywiązywanie się przez
pracodawcę z obowiązku rzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy powoduje
dla niego niekorzystne skutki procesowe
wówczas, gdy pracownik udowodni swoje
twierdzenia przy pomocy innych środków
dowodowych niż dokumentacja dotycząca
czasu pracy. Pracownik może powoływać
wszelkie dowody na wykazanie zasadności swego roszczenia, w tym posiadające
mniejszą moc dowodową niż dokumenty
dotyczące czasu pracy, a więc na przykład
dowody osobowe, z których prima facie (z
wykorzystaniem domniemań faktycznych
– art. 231 KPC) może wynikać liczba przepracowanych godzin nadliczbowych (wyr.
SN z 18.4.2012 r., II PK 197/11, Legalis).
Pracownicy wobec których nie istnieje obowiązek ewidencjonowania ich godzin pracy
Jak już wyżej wspomniano, zgodnie z ure-

gulowaniem zawartym w art. 149 § 2 kodeksu pracy pracodawca nie ma obowiązku
prowadzenia ewidencji czasu pracy wobec
pracowników:
1) objętych zadaniowym czasem pracy,
2) zarządzających w imieniu pracodawcy
zakładem pracy oraz
3) otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.
Zatem, ustalenie ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych zwalnia pracodawcę z
ewidencjonowania czasu pracy wówczas,
gdy pracownik świadczy pracę ponad normę czasu pracy, ale dokładna kontrola liczby przepracowanych godzin nadliczbowych
jest wtedy wysoce utrudniona (wyr. SN z
19.5.2004 r., I PK 630/03, OSNP 2005, Nr
3, poz. 37). Zawsze jednak należy ewidencjonować w szczególności okresy urlopów
wypoczynkowych, urlopów bezpłatnych,
niezdolności do pracy z powodu choroby
oraz opieki nad chorym członkiem rodziny. Ewidencjonowanie tego typu okresów
konieczne jest bowiem także w przypadku
pracowników, w stosunku do których wyłączony został obowiązek ewidencjonowania
godzin pracy.
Ewidencja czasu pracy kierowców
Obowiązek rejestracji czasu pracy osób
wykonujących działalność przewozową w
transporcie drogowym nakłada art. 9 lit. b
Dyrektywy 2002/15. Dyrektywa stanowi, że
to pracodawcy są odpowiedzialni za rejestrowanie czasu pracy pracowników wykonujących czynności związane z przewozem, a na wniosek pracownika dostarcza
mu kopie rejestrów przepracowanych godzin, które co do zasady powinny być przechowywane przez okres 2 lat po zakończeniu okresu objętego rejestracją. Jeśli

chodzi natomiast o nasze prawo krajowe,
to obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy wobec kierowców wynika z art. 25
ustawy o czasie pracy kierowców. Przepis
ten przewiduje pięć form w których możliwe
jest prowadzenie takiej ewidencji i są to:
1) zapisy na wykresówkach;
2) wydruki danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
3) pliki pobrane z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
4) inne dokumenty potwierdzające czas
pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub
5) gotowe rejestry opracowane na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-4.
W wyniku nowelizacji art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców w praktyce pojawiły się
wątpliwości czy pracodawca może wybrać
jedną ze wskazanych w tym artykule form
prowadzenia ewidencji czy też należy rejestrować czas pracy we wszystkich przewidzianych w tym przepisie formach.
Wątpliwości te rozwiało jednak stanowisko
Głównego Inspektora Pracy i Głównego Inspektora Transportu Drogowego wyrażone
w piśmie z dnia 16.7.2009 r., skierowane
do Okręgowych Inspektorów Pracy i Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego które wskazało, że „(...) na pracodawcy
nie ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji
czasu pracy kierowców łącznie we wszystkich formach wymienionych w art. 25 ust.
1 pkt 1–5”. Powyższy pogląd potwierdziło
także Ministerstwo Infrastruktury w swoim
stanowisku z 28.7.2009 r. (stanowisko w
sprawie ewidencji czasu pracy kierowców
po 28.6.2009 r., MR-I-JD/944828/2009,
Rzeczp. DF 2009, Nr 182, s. 3).
Należy zwrócić uwagę, że trzy pierwsze
z możliwych form prowadzenia ewidencji czasu pracy uzależnione są od rodzaju
urządzenia rejestrującego zamontowane-

go w pojeździe (tachograf analogowy lub
cyfrowy). Natomiast dwie ostatnie formy
prowadzenia ewidencji tj. inne dokumenty
rejestrujące czas pracy i rodzaje czynności
wykonywanych przez kierowców oraz rejestry prowadzone przez pracodawców na
podstawie poprzednich form będą możliwe
do zastosowania bez względu na rodzaj tachografu, w jaki wyposażony jest pojazd,
którym kierowca wykonuje przewozy. Ewidencja czasu pracy powinna być udostępniana kierowcom na ich wniosek, co wynika
z faktu, iż jest ona dokumentem służącym
do naliczenia wynagrodzenia pracownikowi. Okres jej przechowywania został ustalony na okres 3 lat co odpowiada okresowi
w jakim pracownik może dochodzić w sądzie swoich roszczeń związanych ze stosunkiem pracy (zgodnie z art. 291 kp okres
przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy
wynosi 3 lata).
Nasuwa się jednak pytanie, jak jednak należy odnieść ten 3 letni okres przechowywania ewidencji do przewidzianego rocznego okresu konieczności przechowywania
dokumentacji w postaci wykresówek czy
plików do kontroli? Otóż, w tym zakresie
wypowiedzieli się Główny Inspektor Pracy
i Główny Inspektor Transportu Drogowego
w stanowisku z 16.7.2009 r., stanowiąc, że
sprzeczności pomiędzy regulacją Polską
i unijną nie ma. „Możliwe są bowiem dwie
sytuacje, po pierwsze pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy w innej formie
niż wykresówki, np. w formie tradycyjnych
indywidualnych kart czasu pracy, a więc
wtedy przechowuje wykresówki tylko przez
12 miesięcy, a właściwą ewidencję przez
okres 3 lat. Inaczej będzie wyglądał obowiązek przechowywania dokumentacji, jeśli
wykresówki będą jednocześnie ewidencją
czasu pracy, gdyż wtedy będzie należało je
przechowywać przez okres 3 lat, a nie 12

miesięcy. W powyższym stanowisku ustalono jednak, że nawet w sytuacji, gdy wykresówki stanowią ewidencję czasu pracy
kierowcy to Inspekcja Transportu Drogowego nie może ich kontrolować za okres przekraczający 12 miesięcy, ale Państwowa
Inspekcja Pracy jest jak najbardziej uprawniona do takich kontroli z punktu widzenia
czasu pracy kierowców, gdyż wykresówki
jako forma ewidencji czasu pracy będą musiały być przechowywane przez 3 lata i cały
ten okres może zostać potencjalnie objęty
zakresem czasowym kontroli dokonywanej przez PIP” (Prasołek, Ustawa o czasie
pracy kierowców. Komentarz. Warszawa
2010). W takim stanie faktycznym należy
przyjąć, że obowiązek przechowywania
wykresówek lub też plików przez okres 3 lat
będzie bowiem istniał tylko wtedy, gdy dany
pracodawca przyjmie tę właśnie formę prowadzenia ewidencji czasu pracy, jeśli jednak będzie ją prowadził w innej formie, obowiązek przechowywania tych dokumentów
będzie wynosił 12 miesięcy.
Analogicznie jak w przypadku uregulowania zawartego w kodeksie pracy, również
ustawa o czasie pracy kierowców zwalnia
od prowadzenia ewidencji czasu pracy w
stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników
otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną.
Skutki nieprowadzenia lub nieprawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy
przez pracodawcę
Z obowiązku prowadzenia ewidencji wynikają konsekwencje w zakresie rozkładu
ciężaru dowodu (art. 6 KC w zw. z art. 300
KP), polegające na tym, że to na pracodawcy spoczywa ciężar udowodnienia rzeczywistego czasu pracy pracownika z uwzględ-

nieniem pracy w godzinach nadliczbowych.
Głównym celem, któremu służyć ma ewidencja, jest właściwe obliczenie należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę
i innych świadczeń związanych z pracą. O
znaczeniu tego obowiązku, wykraczającym
poza jego techniczną użyteczność, świadczy fakt, że nieprowadzenie dokumentacji
w sprawach związanych ze stosunkiem
pracy jest wykroczeniem sankcjonowanym
karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30
000 zł (art. 281 pkt 6 KP). Konsekwencją
nierzetelnej ewidencji czasu pracy może
być również to, że sąd daje wiarę dowodom
zaprezentowanym przez pracownika, a także zeznaniom świadków (III APa 7/13 - wyrok SA Szczecin z dnia 24-09-2013).
Warto w tym miejscu podkreślić, że z uwagi na okoliczność, że opis znamion czynu z
art. 281 pkt 5 KP jest dosyć nieprecyzyjny,
należy przyjąć, iż za wykroczenie uznane
będzie jedynie nieprowadzenie dokumentacji pracowniczej lub akt osobowych pracownika, a nie nieprawidłowe prowadzenie
tych dokumentów (odmiennie R. Celeda,
[w:] Zieliński, Komentarz 2000, s. 1143; podobnie M. Nałęcz, [w:] Muszalski, Komentarz 2003, s. 1071). Okoliczność, że dokumentacja nie jest prowadzona może zostać
ewentualnie przyjęta w przypadku rażącego bagatelizowania obowiązku prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
W tym miejscu wyjaśnienia wymaga również kwestia przewidzianej w ustawie o
transporcie drogowym (w załączniku nr 3
do ustawy lp. 8.3) kary pieniężnej za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy w stosunku do przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz osób
niezatrudnionych przez przedsiębiorcę,
lecz osobiście wykonujących przewozy
drogowe. Wysokość przewidzianej wobec

tych podmiotów kary to 1000 zł i jest to
kara sztywno określona, bez możliwości jej
ewentualnego zmniejszenia.
Innym możliwym skutkiem nieprowadzenia ewidencji czasu pracy przez pracodawcę (lub też jej nieprzedstawienie na żądanie sądu) może być przyjęcie przez sąd za
prawdziwe twierdzeń pracownika w zakresie czasu pracy. To pracodawca, w takim
zakresie, w jakim zobowiązany jest do ewidencjonowania czasu pracy pracowników,
odpowiedzialny jest bowiem za konsekwencje związane z brakiem takiej ewidencji (II
PK 271/12 - postanowienie SN - Izba Pracy z dnia 19-02-2013). „Zaniechanie przez
pracodawcę prowadzenia, niewłaściwe prowadzenie czy nie przedłożenie w procesie
przez pracodawcę ewidencji czasu pracy
pracownika wpływa na rozkład ciężaru dowodu, a ściślej rzecz ujmując na możliwość
wykazania przez pracodawcę dowodów
przeciwnych twierdzeniom pracownika.
Brak ewidencji czasu pracy w godzinach
nadliczbowych obciąża pracodawcę. Ciężar
dowodu zostaje przerzucony na osobę za-

przeczającą udokumentowanym faktom, z
których strona procesowa wywodzi skutki
prawne” (VI Pa 150/14 - wyrok SO Poznań
z dnia 23-05-2014).
Reasumując, powyższe rozważania stwierdzić należy, iż prowadzenie ewidencji czasu pracy jest podstawowym obowiązkiem
ciążącym na pracodawcy, niosącym za
sobą w przypadku jej braku odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenie. Właściwie prowadzona ewidencja czasu pracy
powinna stanowić podstawę prawidłowego
obliczenia wynagrodzenia za pracę, a w jej
treści powinien znaleźć się nie tylko faktycznie przepracowany i zarejestrowany
czas pracy w różnych porach i okresach,
ale również inne okresy podlegające rozliczeniu takie jak okresy urlopów i zwolnień
od pracy, a także nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Opracowała: Aneta Kałuża-Plaskota, prawnik, transtica.pl

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r.
w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie
rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń
rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (we)
nr 561/2006 parlamentu europejskiego i rady
w sprawie harmonizacji niektórych przepisów
socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE. L Nr 60), reguluje obecnie kwestię związaną z ewentualną kradzieżą,
zagubieniem lub uszkodzeniem karty kierowcy.
Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od
dnia 2 marca 2016 r. z zastrzeżeniem środków
przejściowych o których mowa w art. 46 Art.
24, 34 i 45 mają zastosowanie od dnia 2 marca
2015 r.
Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 2 ww rozporządzenia w przypadku gdy karta kierowcy zostanie uszkodzona lub działa wadliwie, kierowca zwraca ją do właściwego organu państwa
członkowskiego jego normalnego miejsca
zamieszkania. Kradzież karty kierowcy musi
zostać formalnie zgłoszona właściwemu organowi państwa, w którym dokonano kradzieży.
Również fakt zaginięcia karty kierowcy musi
zostać zgłoszony w drodze formalnego zawiadomienia właściwych organów państwa członkowskiego, które ją wydało oraz właściwych organów państwa członkowskiego, które stanowi
normalne miejsce zamieszkania kierowcy, o ile
są to różne państwa. Natomiast w przypadku
gdy karta kierowcy została uszkodzona, działa wadliwie, została zagubiona lub skradziona,
kierowca musi w terminie siedmiu dni kalendarzowych wystąpić o kartę zastępczą do właściwych organów w państwie członkowskim swojego normalnego miejsca zamieszkania. Organy
te wydają kartę zastępczą w ciągu ośmiu dni
roboczych od dnia otrzymania szczegółowego
wniosku o jej wydanie.
W sytuacjach wskazanych w zdaniu poprzedzającym (tj. uszkodzenia, wadliwego działania, zagubienia lub kradzieży karty) kierowca
może kontynuować jazdę bez karty kierowcy
przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych lub

w dłuższym okresie, jeśli konieczny jest powrót
pojazdu do bazy, pod warunkiem że kierowca
może wykazać brak możliwości przedstawienia
lub użycia karty podczas tego okresu.
Mając na uwadze powyższe bezspornym, jest,
że kierowca ma możliwość wykonywania przewozu bez użycia karty kierowcy, jednak może
mieć to miejsce w ściśle określonych przypadkach oraz z zachowaniem wymogów określonych w rozporządzeniu. Pierwszym z warunków jest okoliczność kontynuowania przewozu
(a nie jego rozpoczęcia), gdzie kierowca posiadając kartę rozpoczął dane zadanie przewozowe, w trakcie którego doszło do sytuacji, że
jego karta uległa uszkodzeniu, działa wadliwie,
została zgubiona lub skradziona.
Ponadto, co do zasady maksymalny termin
kontynuowania jazdy bez użycia karty kierowcy to 15 dni kalendarzowych, jednak okres ten
może zostać wydłużony na czas konieczny na
dojazd pojazdu do bazy. Kierowca musi jednak
być w stanie wykazać, ze nie był w stanie używać karty kierowcy w tym czasie.
Zasady postępowania w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej nieprawidłowego działania, zagubienia lub kradzieży
Kwestię dotyczącą tego jak należy postąpić
gdy dojdzie do uszkodzenia karty kierowcy, jej
nieprawidłowego działania, zgubienia lub kradzieży reguluje art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014
z dnia 4 lutego 2014 r. W sytuacji uszkodzenia
karty kierowcy, jej nieprawidłowego działania,
zagubienia lub kradzieży kierowca ma obowiązek:
a) na początku trasy kierowca drukuje dane
prowadzonego przez siebie pojazdu i na tym
wydruku wpisuje:
1) dane umożliwiające jego identyfikację ( tj.
nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy), wraz z podpisem;
2) okresy „innej pracy”, „gotowości”, „przerw” i
„odpoczynków”
b) na końcu trasy kierowca drukuje informacje
odnoszące się do okresów zarejestrowanych

przez tachograf, zapisuje wszystkie okresy innej pracy, okresy gotowości i odpoczynku, od
sporządzenia wydruku na początku trasy oraz
na tym wydruku umieszcza dane umożliwiające jego identyfikację (nazwisko, numer karty
kierowcy lub prawa jazdy) wraz ze swoim podpisem.
Reasumując, zasadą jest, że przy uszkodzonej karcie kierowca powinien posiadać zawsze
dwa wydruki za każdy dzień. Ponadto, w przypadku gdy karta kierowcy zostanie uszkodzona
lub działa wadliwie, kierowca zwraca ją do właściwego organu państwa członkowskiego jego
normalnego miejsca zamieszkania. Kradzież
karty kierowcy musi zostać formalnie zgłoszona właściwemu organowi państwa, w którym
dokonano kradzieży (również zaginięcie karty
kierowcy musi zostać zgłoszone w drodze formalnego zawiadomienia).
W odpowiedzi na zgłoszenie uszkodzenia lub
utraty karty użytkownika karty kierowca otrzymuje zaświadczenie. Jazda bez karty bez
zachowania powyższych zasad jest sankcjonowana karami pieniężnymi zarówno dla kierowcy, osoby zarządzającej transportem jak i
przedsiębiorcy:
Kierowca – zarzut:
„Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy
wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi” –
kwota mandatu 2000 zł lub
„Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego bez ważnej karty lub z kartą uszkodzoną po upływie dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem” – kwota mandatu 500 zł
Zarządzający transportem – zarzut:
„Dopuszczenie do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących samoczynnie
prędkość jazdy, czas jazdy i odpoczynku oraz
aktywności kierowcy” – kwota mandatu 2000 zł

Przedsiębiorca - zarzut:
„Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe
urządzenie rejestrujące przez kierowcę nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy” –
kara pieniężna 1000 zł
„Wykonywanie przewozu drogowego przez
kierowcę, nieposiadającego wymaganego wydruku z tachografu w przypadku uszkodzenia
karty kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania” – kara pieniężna za każdy brakujący
wydruk 100 zł
„Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy
wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi” – kara pieniężna 5000 zł
Należy zaznaczyć, że kierowca ma bezwzględny obowiązek używania karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzi pojazd, począwszy od przejęcia pojazdu. Karty kierowcy nie
wyjmuje się z urządzenia rejestrującego przed
zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba
że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów. To na kierowcy ciąży obowiązek należytej ochrony karty kierowcy i nie używania
uszkodzonej czy też wadliwie działającej karty
kierowcy.
Podstawa prawna:
- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 165/2014 z dnia
4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w
sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych
w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji
niektórych przepisów socjalnych odnoszących
się do transportu drogowego
- USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM
z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 125, poz.
1371; tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U.
z 2013 r. poz. 1414)

Warunkiem legalnego zatrudnienia kierowcy jest konieczność spełnienia przez osobę ubiegającą się o
pracę na stanowisku kierowcy wymagań określonych
w art. 39a Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6
września 2001 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 1371; tj. z dnia
15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414).
Dopuszczenie przez przedsiębiorcę do wykonywania
na jego rzecz przewozu przez kierowcę, który nie spełnia ustawowych wymagań, w przypadku ewentualnej
kontroli organu, doprowadzi do usankcjonowania osoby zarządzającej przedsiębiorstwem lub zarządzającej
transportem karą pieniężną w wysokości 1000 zł za
każde stwierdzone w zakresie wymagań naruszenie, ...
... pod zarzutem dopuszczenia do wykonywania przewozu drogowego przez kierowcę, który, nie ukończył
wymaganego w związku z tym przewozem szkolenia
(1000 zł), nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowcy (1000 zł), czy też nie posiada
orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań
psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (1000 zł).
Należy w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę na
okoliczność, że w przypadku dopuszczenia do wykonywania przewozu kierowcy niespełniającego wymogów,
kara nakładana jest na osobę zarządzająca przedsiębiorstwem lub zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie, zgodnie z lp. 3 załącznika nr 2 do ustawy o
transporcie drogowym. Orzekanie w sprawie nałożenia
grzywny, następuje w trybie określonym w Kodeksie
postępowania w sprawach o wykroczenia. Maksymalna wysokość grzywny jaka może zostać nałożona na
taką osobę podczas jednej kontroli to 2000 zł.
Kierujący wykonujący przewóz drogowy z naruszeniem
obowiązków lub warunków przewozu drogowego, również podlegają karze grzywny w maksymalnej wysokości do 2000 złotych. Szczegółowy wykaz naruszeń,
za które sankcjonowane są osoby kierujące pojazdami oraz wysokości grzywien za konkretne naruszenia
określa załącznik nr 1 do ustawy. W kwestii niespełniania wymagań (o których szczegółowo poniżej) dla
kierującego pojazdem została przewidziana grzywna

jedynie za nieokazanie dokumentu potwierdzającego
ukończenie wymaganego w związku z wykonywaniem
przewozu drogowego szkolenia w wysokości 800 zł.
Natomiast kara za dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego przez kierowcę, który nie ukończył
wymaganego szkolenia, nie posiada orzeczenia lekarskiego oraz orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowcy, jest przewidziana jak już wyżej
wspomniano dla osoby zarządzającej transportem lub
przedsiębiorstwem. Wysokość grzywny za każdy z wyżej opisanych braków wynosi 1000 zł. Natomiast analogicznie jak ma to miejsce w przypadku osoby zarządzającej transportem, maksymalna kara pieniężna jaka
może zostać nałożona na kierującego pojazdem wynosi
2000 zł (art. 92 ust 1,3 ustawy o transporcie drogowym).
Orzekanie w sprawie nałożenia kar grzywny, o których
mowa powyżej, następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
Wymóg dotyczący wieku kierowcy
Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz
drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:
1) ukończyła:
a) 18 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd
samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie
prawa jazdy kategorii:
- C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację
wstępną,
- C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
b) 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd
samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie
prawa jazdy kategorii:
- C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację
wstępną przyśpieszoną,
- D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację
wstępną,
- D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i
o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

c) 23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on
odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;
Zatem, jak wynika z powyższego jednym z wymogów
dotyczących zatrudnienia kierowcy jest konieczność
ukończenia odpowiedniego wieku, co jest zróżnicowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów pojazdu.
Jeżeli kierowca będzie wykonywać przewozy pojazdem,
dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C+E, (TJ. POJAZD SAMOCHODOWY O
DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 3,5 TONY, Z WYJĄTKIEM AUTOBUSU,
LUB TAKI POJAZD ŁĄCZNIE Z PRZYCZEPĄ LUB
PRZYCZEPAMI) i uzyskał odpowiednią kwalifikację
wstępną lub też ma prowadzić pojazd samochodowy,
dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C1 lub C1+E, (TJ. POJAZD SAMOCHODOWY O
DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 3,5 TONY, ALE NIEPRZEKRACZAJĄCEJ
7,5 TONY, Z WYJĄTKIEM AUTOBUSU, LUB ZESPÓŁ
POJAZDÓW O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 12 TON, SKŁADAJĄCY
SIĘ Z TAKIEGO POJAZDU I PRZYCZEPY) i uzyskał
odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną –
musi mieć ukończone 18 lat.
Jeżeli ma prowadzić pojazd samochodowy, dla którego
wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub
C+E, (TJ. POJAZD SAMOCHODOWY O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 3,5 TONY, Z WYJĄTKIEM AUTOBUSU, LUB TAKI
POJAZD ŁĄCZNIE Z PRZYCZEPĄ LUB PRZYCZEPAMI), i uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną
przyśpieszoną, czy też pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii
D lub D+E, (TJ. AUTOBUS LUB AUTOBUS ŁĄCZNIE
Z PRZYCZEPĄ LUB PRZYCZEPAMI), i uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną lub ma on prowadzić
pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D1 lub D1+E, (TJ. AUTOBUS PRZEZNACZONY KONSTRUKCYJNIE DO
PRZEWOZU NIE WIĘCEJ NIŻ 17 OSÓB ŁĄCZNIE Z
KIEROWCĄ, O DŁUGOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

8 M, LUB ZESPÓŁ POJAZDÓW O DOPUSZCZALNEJ
MASIE CAŁKOWITEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 12
TON, SKŁADAJĄCY SIĘ Z TAKIEGO AUTOBUSU I
PRZYCZEPY, GDY PRZEWÓZ WYKONYWANY JEST
NA LINIACH REGULARNYCH, KTÓRYCH TRASA NIE
PRZEKRACZA 50 KM), o ile przewóz wykonywany jest
na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50
km a kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną – musi mieć ukończone 21 lat.
Jeżeli kierowca ma prowadzić pojazd samochodowy,
dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy
kategorii D lub D+E, (TJ. AUTOBUS LUB AUTOBUS
ŁĄCZNIE Z PRZYCZEPĄ LUB PRZYCZEPAMI), i uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną
– musi mieć ukończone 23 lata.
Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem
Kolejnym wymogiem dotyczącym zatrudnienia kierowców jest posiadanie uprawnień do kierowania określonym rodzajem pojazdu, zgodnie z przepisami Ustawy o
kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.
Nr 30, poz. 151; tj. z dnia 16 stycznia 2015 r. Dz.U.
z 2015 r. poz. 155). Zgodnie z brzmieniem art. 3 ww
ustawy, kierującym pojazdem może być osoba, która
osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i
nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do
kierowania pojazdem. Kierującym pojazdem zgodnie z
ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.3) będzie
osoba, która posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem, odbyła wymagane szkolenie i jest
sprawna pod względem fizycznym i psychicznym (o
czym poniżej).
Brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych
Kierujący pojazdami muszą spełniać również wymagania w zakresie braku przeciwwskazań zdrowotnych
oraz psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Podstawą do stwierdzenia braku

przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do
kierowania pojazdem są odpowiednio orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne, wydawane po
przeprowadzeniu badań lekarskich i psychologicznych
na zasadach określonych w ustawie o kierujących pojazdami.
Kwalifikacja wstępna i szkolenie okresowe
Poza wyżej opisanymi wymogami dotyczącymi posiadania odpowiednich uprawnień do kierowania określonym rodzajem pojazdu oraz braku przeciwwskazań
zdrowotnych i psychologicznych ustawa przewiduje
również konieczność odbycia przez kandydata na stanowisko kierowcy odpowiedniego szkolenia. Zgodnie
z art. 3 ust. 1 ustawy z 17.11.2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 235, poz. 1701)
wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji
wstępnej przyśpieszonej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do 10.9.2008 r., lub kategorii C1, C1+E, C, C+E,
wydane do 10.9.2009 r. Zatem wszyscy ci, którzy nie
uzyskali prawa jazdy kat. D do 10.09.2008 lub kat. C
do 10.09.2009 muszą przejść kwalifikację wstępną lub
wstępną przyspieszoną. Pozostali, którzy prawa jazdy
tych kategorii zdobyli przed tymi datami, muszą przejść
w odpowiednim terminie szkolenie okresowe. Kwalifikacja wstępna dotyczy wyłącznie osób, które kat. C
zdobyły po 10.09.2009 natomiast kat. D po 10.09.2008.
Wyłączenia w zakresie spełniania niektórych wymogów
Artykuł 39a ust. 3 ustawy o transporcie drogowym wyłącza konieczność spełnienia określonych wymogów
tj. związanych z osiągnięciem określonego wieku, uzyskaniem kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej
przyśpieszonej oraz ukończeniem szkolenia okresowego wobec kierowców, którzy mają prowadzić nastę-

pujące pojazdy:
1) do kierowania których wymagane jest prawo jazdy
kategorii A1, A, B1, B lub B+E;
2) których konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;
3) wykorzystywane przez siły zbrojne;
4) obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie
bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
5) poddawane testom drogowym do celów rozwoju
technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;
6) odbywające przejazd bez osób lub ładunku z miejsca zakupu lub odbioru lub w celu dokonania naprawy
lub konserwacji;
7) używane w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczone do akcji ratunkowych;
8) wykorzystywane do nauki jazdy osób ubiegających
się o prawo jazdy, szkolenia osób posiadających prawo jazdy lub przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;
9) wykorzystywane do użytku osobistego w przewozie
drogowym osób lub rzeczy;
10) wykorzystywane do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.
Wyżej wskazane wyłączenia stanowią katalog zamknięty. Wszyscy pozostali kierowcy zatrudnieni bądź
osobiście wykonujący przewozy na rzecz podmiotów
realizujących transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne zostali objęci obowiązkiem uzyskania
kwalifikacji wstępnej lub ukończenia szkolenia okresowego (R. Strachowska, Ustawa o transporcie, s. 228;
Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz dr Grzegorz Lubeńczuk, dr Kamil Sikora).
Opracowanie: Aneta Kałuża-Plaskota, prawnik, Transtica.pl

W dniu 21 sierpnia br w Dzienniku Ustaw
opublikowano Ustawę o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
1) z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015
r. poz. 1220). Zmiany w kodeksie pracy
wejdą w życie w dniu 22 lutego 2016r. Najistotniejszą ze zmian jakie wprowadza nowela jest zmiana dotycząca umów zawieranych na czas określony. Obecne przepisy
nie przewidują żadnego ograniczenia czasowego trwania takich umów, co powoduje
wątpliwości po stronie pracodawców dotyczące maksymalnego trwania tego rodzaju
umów. Nowe brzmienie przepisów w tym
zakresie, które jak już wyżej wspomniano
wejdą w życie z dniem 22.02.2016 r. (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1220) wprowadza już konkretny maksymalny czas na jaki można
tego typu umowę zawierać.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 25 (1)
kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony,
a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony
zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać
33 miesięcy, a łączna liczba tych umów
nie może przekraczać trzech. Uzgodnienie

między stronami w trakcie trwania umowy o
pracę na czas określony dłuższego okresu
wykonywania pracy na podstawie tej samej
umowy, uważane będzie za zawarcie, od
dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o
pracę na czas określony. Jeżeli natomiast
okres zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę na czas określony będzie dłuższy
niż 33 miesiące, lub jeżeli liczba zawartych
umów na czas określony będzie większa niż
trzy, uważa się, że pracownik, odpowiednio
od dnia następującego po upływie okresu
33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej
umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na
czas nieokreślony.
Wyżej wskazane a wprowadzone nowelizacją ustawy ograniczenie temporalne w
stosunku do umów o pracę zawieranych na
czas określony, nie będzie miało zastosowania do umów o pracę zawartych na czas
określony w niżej wskazanych przypadkach:
1) w celu zastępstwa pracownika w czasie
jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze
dorywczym lub sezonowym,
3) w celu wykonywania pracy przez okres
kadencji,
4) w przypadku gdy pracodawca wskaże
obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku
służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w
tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.
Jak wynika z powyższego, pod rządami nowych przepisów kodeksu pracy łączny maksymalny okres na jaki może zostać zawarta
umowę o pracę na czas określony - to 33
miesiące. Ograniczenie to ma zastosowanie zarówno do jednej jak i kilku umów zawieranych na czas określony- gdzie łączny
czas zatrudnienia w oparciu o ten typ umowy nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy.
W sytuacji zawarcia z pracownikiem czwartej umowy o pracę na czas określony, umowa taka niezależnie od okresu w niej wskazanego, automatycznie zostaje uznana za
zawartą na czas nieokreślony (bez względu

na czas trwania wcześniejszych czasowych
umów o pracę).
Ponadto w świetle nowych przepisów możliwe będzie rozwiązanie umowy o pracę
przez pracownika lub pracodawcę z zachowaniem wskazanego okresu wypowiedzenia, co uprzednio mogło mieć miejsce
wyłącznie w przypadku zawarcia umowy na
czas określony przekraczający 6 miesięcy
jeżeli strony przewidziały dopuszczalność
wcześniejszego rozwiązania tej umowy za
dwutygodniowym wypowiedzeniem. Zatem
obecnie zasadniczo nie jest przewidziana
możliwość rozwiązania umowy terminowej za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wyżej wskazanego przypadku. Natomiast na
mocy przeprowadzonej nowelizacji takie
rozwiązanie umowy będzie dotyczyło nie
tylko umów zawartych na czas nieokreślony ale również i tych na czas określony, a
długość okresu wypowiedzenia będzie uzależniona od stażu pracy danego pracownika, tak jak to miało uprzednio miejsce w
odniesieniu do pracowników zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 36 § 1 Kodeksu pracy).

Bezspornym jest, iż przewoźnikowi powinno przysługiwać prawo do sprawdzenia czy
podróżni korzystający z jego usług uiszczają należną za przewóz opłatę. Obowiązkiem
podróżnego przy przewozie jest uiszczenie
należności za przewóz, a zatem w sytuacji
nie wywiązania się ze swego zobowiązania przewoźnik winien posiadać stosowne
uprawnienia do wyciągnięcia konsekwencji
wobec takich działań.
Art. 33 lit. a ustawy prawo przewozowe zawiera szczegółowy opis zasad obowiązujących podczas przeprowadzania kontroli dokumentów związanych z przewozem osób
lub bagażu. Artykuł ten wskazuje określony
tryb postępowania w sytuacji:
- nieposiadania przez pasażera odpowiedniego dokumentu przewozu;
- braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo
ulgowego przejazdu;
- nie okazania stosownego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu podczas przewozu;
ponadto przepis ten reguluje również prawo przewoźnika do podjęcia odpowiednich
działań w razie:
- odmowy uiszczenia stosownej należności
za przejazd;
- niezapłacenia należności i nieokazania
dokumentu, czy też
- podejrzenia, że dokument przewozu lub
dokument uprawniający do bezpłatnego
lub ulgowego przejazdu jest podrobiony lub
przerobiony. Stanowi on również podstawę
prawną naliczania odpowiednich opłat za
stwierdzone wyżej naruszenia.
Zgodnie bowiem z brzmieniem wyżej przytoczonego przepisu przewoźnik legitymu-

jąc się identyfikatorem umieszczonym w
widocznym miejscu, może dokonywać
kontroli dokumentów przewozu osób lub
bagażu, jednakże obowiązują w tym zakresie określone warunki postępowania.
Zacznijmy od kwestii podstawowej, jaką
jest prawidłowy wygląd identyfikatora, który zostaje okazany pasażerowi, a który to
powinien spełniać określone w wyżej przytoczonym przepisie wymogi.
Otóż, identyfikator powinien zawiera
w szczególności:
1) nazwę przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego;
2) numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób
lub bagażu;
3) zdjęcie kontrolującego;
4) zakres upoważnienia;
5) okres ważności;
6) pieczęć i podpis wystawcy (przewoźnika lub organizatora publicznego transportu
zbiorowego).
Jest to minimum, jakie winien posiadać
prawidłowy identyfikator.
Jak już wyżej wspomniano, w toku kontroli
może dojść do różnego rodzaju ustaleń, a
przepis wskazuje określone reguły postępowania oraz konsekwencje w przypadku
stwierdzenia podczas przeprowadzanej
kontroli określonych braków. Sankcje za
brak odpowiedniego dokumentu przejazdu, czy też braku ważnego dokumentu
poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu są jednolite i jest nią konieczność uiszczenia
poza należnością za przejazd również tzw.
opłaty dodatkowej, której wysokość określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

w sprawie sposobu ustalania wysokości
opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób,
zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i
zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej z dnia 20 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr
14, poz. 117). Przedmiotowe rozporządzenie określa sposób ustalania wysokości
opłat dodatkowych pobieranych w razie:
a) braku odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo
ulgowego przejazdu,
c) niezapłacenia należności za zabrane
ze sobą do środka przewozu rzeczy lub
zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich
przewozie,
d) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu;
a także sposób ustalania wysokości opłaty
manipulacyjnej.
Zgodnie z brzmieniem paragrafu drugiego
wyżej przytoczonego rozporządzenia wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu
jednorazowego normalnego stosowaną
przez danego przewoźnika, w następujący
sposób:
1) jako 50-krotność tej ceny - za przejazd
bez odpowiedniego dokumentu przewozu;
2) jako 40-krotność tej ceny - za przejazd
bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
3) jako 20-krotność tej ceny - za naruszenie
przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt,
a w szczególności za zabrane ze sobą do
środka transportu:
a) rzeczy lub zwierzęta, za których prze-

wóz taryfa przewiduje opłaty - bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych
warunków;
4) jako 150-krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania
lub zmiany trasy środka transportu bez
uzasadnionej przyczyny.
Należy raz jeszcze podkreślić, że opłata
dodatkowa nie stanowi należności przewozowej, którą jest cena biletu i tylko ona
stanowi należność przewoźnika za wykonaną umowę przewozu (T. Szanciło, Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa
2008). Opłata dodatkowa jest sankcją za
niewywiązanie się ze zobowiązania w postaci zakupu biletu uprawniającego pasażera do określonego przejazdu.
Pasażerowi będzie jednak przysługiwał
zwrot pobranej należności za przewóz (w
zakresie w jakim przewyższa ona należność wynikającą z uprawnienia) oraz zwrot
opłaty dodatkowej (po uiszczeniu opłaty
manipulacyjnej) w przypadku wykazania
(udokumentowania), że posiada uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Należy jednak zaznaczyć, że termin na
udokumentowanie uprawnienia wynosi 7
dni licząc od dnia przewozu. Jak wynika z
powyższego, ze względu na fakt, że dokument jedynie poświadcza uprawnienie do
przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, albowiem prawo to wynika wprost z ustawy z
12.6.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr
175, poz. 1440 ze zm.), i brak dokumentu
nie wpływa na jego istnienie, to podróżny
może w stosownym terminie wykazać swoje uprawnienie do przejazdu bezpłatnego

lub ulgowego, a tym samym uzyskać zwrot
pobranej opłaty dodatkowej. Koniecznym
jest jednak uiszczenie na rzecz przewoźnika tzw. opłaty manipulacyjnej ustalanej stosownie do treści § 3 powyższego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 20.1.2005
r., a więc przy uwzględnieniu ponoszonych
przez przewoźnika kosztów czynności
związanych ze zwrotem albo umorzeniem
opłaty dodatkowej, w wysokości nie wyższej niż 10% tej opłaty, ustalonej w sposób
określony w § 2 tegoż rozporządzenia. Tożsame zasady obowiązują w odniesieniu do
sytuacji gdy podróżny posiada ważny dokument przewozu, ale nie miał go podczas
przejazdu (T. Szanciło, Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa 2008).
Celem wyjaśnienia, w zdaniu poprzedzającym wskazano, że opłata manipulacyjna to
ponoszony przez przewoźnika koszt związany ze zwrotem lub umorzeniem opłaty
dodatkowej i należy w tym miejscy wyjaśnić, że umorzenie następuje w sytuacji
wykazania przez pasażera istnienia danego uprawnienia (do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu) w czasie przewozu, przy
czym pasażer nie uiścił na miejscu nałożonej opłaty dodatkowej, a doszło do wystawienia w stosunku do niego wezwania do
zapłaty.
Przewoźnik poza sankcjami finansowymi
dysponuje również innymi uprawnieniami
w przypadku braku zapłaty za przejazd
oraz nieokazania dokumentu tożsamości, czy też podejrzenia jego podrobienia.
Przewoźnik ma prawo:
1) w razie odmowy zapłacenia należności żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego;
2) w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu - ująć podróżnego i
niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub

innych organów porządkowych, które mają
zgodnie z przepisami prawo zatrzymania
podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości;
3) w razie uzasadnionego podejrzenia, że
dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz
przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
W przypadku ujęcia podróżnego w związku z nieuiszczeniem opłaty oraz nieokazaniem dokumentu tożsamości, do czasu
przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny
obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu
wskazanym przez przewoźnika.
Reasumując, przewoźnik posiada uprawnienia do przeprowadzenia kontroli czy
pasażerowie korzystający z jego usług wywiązują się ze swojego zobowiązania w
postaci uiszczenia należnej opłaty za przejazd i w przypadku jej nie uiszczenia do wyciągnięcia wobec pasażera określonych w
ustawie konsekwencji w postaci naliczenia
tzw. opłat dodatkowych, których wysokość
uzależniona jest od rodzaju stwierdzonej
nieprawidłowości.

Odpowiedzialność majątkowa pracownika za szkodę, którą wyrządzi pracodawcy
została uregulowana w dziale piątym kodeksu pracy gdzie określono ją jako “odpowiedzialność materialna”. Przepisy te mają
charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących, a odpowiedzialność ta oparta została na zasadzie winy (jej rodzaju i
stopnia). Zgodnie z zasadami określonymi
w tym dziale pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyłącznie w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez
pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego
wynikła szkoda. To na pracodawcy będzie
spoczywał obowiązek wykazania okoliczności uzasadniającej pociągnięcie pracownika do takiej odpowiedzialności, jak
również wykazania wysokości poniesionej
przez niego szkody.
Dział piąty kodeksu pracy reguluje nie tylko odpowiedzialność pracownika za wyrządzoną pracodawcy szkodę, ale również
odpowiedzialność za powierzone z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się
pracownikowi minie. Tę kwestię reguluje
rozdział drugi tegoż działu, gdzie zgodnie z
art. 124 kp Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:
1) pieniądze, papiery wartościowe lub
kosztowności,
2) narzędzia i instrumenty lub podobne
przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,
odpowiada w pełnej wysokości za szkodę
powstałą w tym mieniu.
Odpowiedzialność ta nie jest jednak bezwzględna i pracownik będzie mógł się od
niej uwolnić w sytuacji jeżeli wykaże, że
szkoda powstała z przyczyn od niego nie-

zależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków
umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. Pełna odpowiedzialność
pracownika dotyczy również mienia innego niż wyżej wskazane, jeżeli zostało mu
powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do
wyliczenia się (szczegółowo o tym w drugiej części niniejszej publikacji).
Kodeks pracy wyczerpująco reguluje kwestię odpowiedzialności materialnej pracowników, a podstawą tej odpowiedzialności
jest wina. Zasady odpowiedzialność pracowniczej za szkodę wyrządzoną w sposób nieumyślny wskutek niewykonania lub
nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych nie są tożsame a wręcz różnią się w stosunku do odpowiedzialności
za szkodę, która powstałą w wyniku działania pracownika polegającego na zagarnięciu mienia lub innym sposobie działania
umyślnego.
Odpowiedzialność pracownika za działanie umyślne lub też polegające na zagarnięciu określonego mienia które zostało
mu powierzone z obowiązkiem zwrotu albo
wyliczenia się, jest odpowiedzialnością surowszą od odpowiedzialności za szkodę
powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych nieumyślnie, gdzie ta odpowiedzialność została ustawowo ograniczona.
Pracownik w przypadku działania umyślnego będzie zobowiązany do naprawienia
wyrządzonej szkody w pełnej wysokości.
Analogicznie wygląda to w przypadku odpowiedzialności za mienie powierzone (
obowiązek naprawienia szkody w pełnej
wysokości). Warunkiem uwolnienia się w
takiej sytuacji od odpowiedzialności, jest
wykazanie, że szkoda powstała z przyczyn
niezależnych od tego pracownika. Nato-

miast przepisy wykonawcze przewidują
możliwość ewentualnego obniżenia odszkodowania za mienie powierzone, które
nie zostało objęte przepisem art. 124 par.
1 kp (o czym będzie mowa w drugiej części
niniejszej publikacji).
Kiedy ma zastosowanie odpowiedzialność
materialna pracowników według zasad
określonych w kodeksie pracy?
Odpowiedzialność ta, która jest niewątpliwie odpowiedzialnością korzystniejszą od
odpowiedzialności cywilnoprawnej, będzie
miała zastosowanie w sytuacji gdy szkoda powstanie w związku z wykonywaniem
obowiązków pracowniczych tj. wynikających z łączącego strony stosunku pracy. Czyli szkoda musi być następstwem
określonego działania lub zaniechania
pracownika. I tak np. samowolne użycie
samochodu pracodawcy przez pracownika - kierowcę dla własnych celów po zrealizowaniu objętego treścią stosunku pracy
zadania i udzielonego mu polecenia, określającego cel, sposób i czas używania tego
samochodu, nie jest wykonywaniem obowiązków pracowniczych i wykracza poza
treść wiążącego strony stosunku pracy. Za
wynikłą - z takiego zachowania się pracownika - szkodę dla pracodawcy odpowiada
on na podstawie przepisów prawa cywilnego (wyr. SN z 28.5.1976 r., IV PR 49/76,
PiZS 1977, Nr 8-9, s. 90 z aprobującą glosą T. Kasińskiego oraz Z. Radwańskiego,
OSPiKA 1979, Nr 1, poz. 16)- W. Muszalski
(red.), Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. 10,
Warszawa 2015.
W wyżej wskazanym przykładzie, działanie pracownika niewątpliwie nie stanowiło
realizacji obowiązków pracowniczych, wobec czego właściwe do zastosowania są
przepisy prawa cywilnego, a nie kodeksu

pracy.
Do jakich pracowników stosujemy przepisy
dot. odpowiedzialności materialnej zawarte w kodeksie pracy?
Przepisy te stosujemy do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy tj. umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie, czy tez
spółdzielcza umowa o pracę, z wyłączeniem sytuacji, kiedy przepis szczególny takową odpowiedzialność wyklucza.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że przepisy dotyczące odpowiedzialności materialnej pracowników, nie będą miały zastosowania do roszczeń pracownika wobec
pracowdawcy!
Ograniczenie odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną z winy nieumyślnej
Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 115
kp pracownik ponosi odpowiedzialność
za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za
normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Jak wynika z jego brzmienia mamy tutaj do czynienia tutaj z dwojakim ograniczeniem: po
pierwsze, wyłącznie do rzeczywistej straty
pracodawcy ( a nie ewentualnych korzyści,
które mógłby on osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono), po drugie odpowiada
jedynie za normalne następstwa wynikłe
niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków pracowniczych.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że ocena, czy następstwo jest normalne, musi
uwzględniać całokształt okoliczności sprawy oraz wynikać z zasad doświadcze-

nia życiowego i zasad nauki (orz. SN z
2.6.1956 r., III CR 515/56, OSNCK 1957,
Nr 1, poz. 24). Przykładem takiego normalnego związku przyczynowego może być
związek pomiędzy zaryglowaniem drzwi
sklepu i pozostawieniem w niezamkniętej
szufladzie utargu a kradzieżą tych pieniędzy (orz. SN z 10.12.1952 r., C 584/52, PiP
1953, Nr 8-9, s. 366; W. Muszalski (red.),
Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. 10, Warszawa 2015).
Podkreślenia wymaga okoliczność, że pracownicze odszkodowanie jakie należy się
pracodawcy w razie nieumyślnego wyrządzenia mu szkody, nie może przekraczać
tego co pracodawca posiadał i czego został on pozbawiony z nieumyślnej winy
pracownika (wyr. SN z 11.4.1975 r., I PR
291/74, OSNCP 1976, Nr 1, poz. 15).
Jeśli chodzi natomiast o kwestię rozłożenia ciężaru dowodu w związku z poniesiona przez pracodawcę szkodą, to zgodnie z
art.116 kodeksu pracy to pracodawca jest
obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz
wysokość powstałej szkody.
Przyczynienie się pracodawcy lub innej
osoby do powstania szkody i jego wpływ
na odpowiedzialność pracownika
Pracownik zostaje zwolniony z odpowiedzialności za powstałą szkodę w takim zakresie w jakim pracodawca lub ewentualnie inna osoba przyczynili się do powstania
szkody lub też jej zwiększenia (art. 117 §1
kp). Nie ponosi on również ryzyka związanego z prowadzoną przez pracodawcę
działalnością.
Przez przyczynienie się pracodawcy należy rozumieć również działanie lub zanie-

chanie osób działających w jego imieniu.
Z ugruntowanego w orzecznictwie SN poglądu wynika, ze uchybienia pracodawcy
nie uzasadniają obniżenia odszkodowania
należnego od sprawcy szkody wyrządzonej w sposób umyślny (wyr. SN z 10.8.1976
r., IV PR 115/76, OSNCP 1977, Nr 4, poz.
77).
Wspólne wyrządzenie szkody przez kilku
pracowników
Regulacja kodeksowa dot. odpowiedzialności materialnej pracownika zawiera również kwestię dot. naprawienia szkody wyrządzonej przez kilku pracowników. W razie
zaistnienia takiej sytuacji każdy z pracowników ponosi odpowiedzialność za część
szkody stosownie do przyczynienia się do
niej i stopnia winy (art. 118 kp). Każdy pracownik odpowiada wtedy za własne działanie lub zaniechanie, stosownie do stopnia przyczynienia się do powstania szkody
i stopnia winy. Jeżeli nie będzie możliwe
ustalenie stopnia winy i przyczynienia się
poszczególnych pracowników do powstania szkody, dopiero wtedy odpowiadają oni
w częściach równych.
Kwestią wątpliwą jest sytuacja, w której niektórzy ze współsprawców szkody działają
umyślnie a niektórzy nieumyślnie. Zgodnie z Tezą IX i uzasadnieniem wytycznych
SN cyt. W Nb 1 do art. 114 wskazuje, że
gdy za wspólnie wyrządzoną szkodę jeden
sprawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości, a pracownik w ramach winy
nieumyślnej w ograniczonym zakresie, to
naprawienie szkody przez kogokolwiek z
nich zwalnia z odpowiedzialności wobec
pracodawcy pozostałych (W. Muszalski
(red.), Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. 10,
Warszawa 2015).

Wysokość odszkodowania
Odszkodowanie ustala się w wysokości
wyrządzonej szkody, jednak w przypadku działania nieumyślnego nie może ono
przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Ustala
się go na podstawie pobieranych przez
pracownika zarobków u poszkodowanego
pracodawcy w dniu wyrządzenia szkody,
według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Pracodawca, który poniósł szkodę, powinien
ustalić jej wysokość, mając na uwadze, że
pracownik, który ją wyrządził nieumyślnie,
wskutek niewykonania lub nienależytego
wykonania swoich obowiązków, ponosi odpowiedzialność tylko w granicach rzeczywistej straty (W. Muszalski (red.), Kodeks
pracy. Komentarz. Wyd. 10, Warszawa
2015).
W przypadku zatrudnienia pracownika
przez wielu pracodawców, należy wziąć
pod uwagę jedynie wysokość wynagrodzenia u danego pracodawcy, a w razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy,
osiągane w tym wymiarze wynagrodzenie.
Istotnym jest, że ograniczona odpowiedzialność materialna pracownika przewidziana w art. 119 dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona w
sposób nieumyślny oraz w trakcie wykonywania czynności związanych z realizacją
obowiązków pracowniczych.
Warto w tym miejscu omówić jeszcze sytuację, w której szkodę wyrządza pracownik wraz z inną osobą niebędącą pracownikiem danego pracodawcy. Otóż w takiej
sytuacji ograniczenie wysokości należnego

pracodawcy odszkodowania do trzykrotności wynagrodzenia będzie miało zastosowanie wyłącznie do pracownika, natomiast
osoba niebędąca pracownikiem poniesie
pełną odpowiedzialność za szkodę, do której powstania się przyczyniła.
Kiedy za szkodę wyrządzoną przez pracownika odpowie pracodawca?
W sytuacji gdy podczas wykonywania swoich obowiązków pracowniczych pracownik
wyrządzi szkodę osobie trzeciej (działając
nieumyślnie), bezpośrednią odpowiedzialność za tą szkodę ponosi pracodawca, który po jej naprawieniu, na zasadzie regresu
będzie mógł dochodzić zwrotu uiszczonego odszkodowania od pracownika. Roszczenie o naprawienie szkody nie przysługuje osobie (której wyrządzono szkodę)
bezpośrednio względem pracownika, co
podyktowane jest przede wszystkim ochroną pracownika przed surowymi skutkami
odpowiedzialności cywilnej, która ma w tej
sytuacji zastosowanie.
Jako przykład można w tym miejscu wskazać nieumyślne spowodowanie wypadku
wyrządzającego szkodę przez kierowcę
w czasie wykonywania przez niego obowiązków pracowniczych, gdzie następuje
wyłączenie - stosownie do treści art. 120
§ 1 - jego odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną osobom trzecim (wyr. SN z
12.11.1975 r., II CR 596/75, w: J. Iwulski,
Kodeks, s. 488).
Czy sąd może obniżyć odszkodowanie należne pracodawcy?
Kodeks pracy przewiduje taka możliwość,
jednak, niezbędną przesłanką obniżenia
odszkodowania na podstawie art. 121 jest
przede wszystkim właściwy stosunek pra-

cownika do powierzonych mu obowiązków. Przy obniżeniu odszkodowania na
podstawie art. 121 należy mieć na uwadze wszystkie okoliczności sprawy, a m.in.
stan rodzinny i majątkowy sprawcy szkody.
Dla zobrazowania sensu przedmiotowego
przepisu, picie alkoholu w czasie pracy wyklucza możliwość obniżenia przez sąd wysokości odszkodowania na podstawie art.
121 § 2 w zw. z art. 127.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na
okoliczność, iż sąd pracy może obniżyć
odszkodowanie zarówno w wyroku jak
również w wyniku zawartej przed nim ugody. Warunkiem koniecznym do spełnienia
będzie tutaj wzięcie pod uwagę całokształtu okoliczności badanej sprawy, w tym
zwłaszcza stopnia winy oraz stosunku pracownika do obowiązków pracowniczych.
Jeśli chodzi o granicę dolną obniżenia odszkodowania, to takowa nie została określona w przepisach kodeksu pracy. Sąd
ma możliwość obniżenia odszkodowania
według swego uznania, kierując się przesłankami ustawowymi takiego obniżenia.
Sąd musi jednak uprzednio dokonać analizy w zakresie stopnia winy oraz stosunku
pracownika do obowiązków służbowych.
Obniżenie odszkodowania przez sąd może
nastąpić w stosunku do pracownika, którego zachowanie się w pracy oraz wykonywanie powierzonych obowiązków było właściwe i nie nasuwało zastrzeżeń, a więc
należycie wywiązującego się z obowiązków pracowniczych (W. Muszalski (red.),
Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. 10, Warszawa 2015).
Obowiązek naprawienia szkody w pełnej
wysokości
Zgodnie z uregulowaniem zawartym w

art. 122 kodeksu pracy, jeżeli pracownik
umyślnie wyrządził szkodę pracodawcy,
zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości. Jeśli chodzi o samo pojęcie umyślnego wyrządzenia szkody w rozumieniu tego artykułu, to ma ono miejsce
wówczas, gdy pracownik objął następstwa
swego czynu zamiarem bezpośrednim lub
ewentualnym. W pełnej wysokości będzie
zatem odpowiadał nie tylko pracownik który celowo doprowadza do wyrządzenia
określonej szkody ale również ten, który
wprawdzie nie działał z zamiarem bezpośrednim , ale podejmuje określone działanie lub zaniechanie, przewidując, że szkoda może nastąpić i na to się godzi.
Spowodowanie szkody w sposób umyślny
może mieć różną formę. Za szkodę wynikłą
np. z uszkodzenia mienia pracownik może
ponosić odpowiedzialność w pełnej wysokości w razie wykazania, że jego działanie
lub zaniechanie, pozostające w związku
przyczynowym z wyrządzoną szkodą, ma
charakter działania umyślnego w rozumieniu art. 122 (wyr. SN z 10.2.1976 r., IV
PR 331/75, OSPiKA 1977, Nr 1, poz. 18 z
aprobującą glosą G. Bieńka).
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na
często spotykaną przyczynę wyrządzanych przez pracowników szkód w postaci
„nietrzeźwości pracownika”. Ustalenie, że
pracownik wyrządzający szkodę znajdował się w stanie nietrzeźwości, a ponadto,
iż pomiędzy jego działaniem w tym stanie
a szkodą istniał normalny związek przyczynowy, ma szczególne znaczenie dla
oceny jego zawinionego zachowania się
(wyr. SA w Poznaniu z 4.3.1993 r., III APR
12/93, Wok. 1993, Nr 11, s. 30). Niewątpliwie spowodowanie szkody w stanie po
spożyciu alkoholu przemawia za pełną odpowiedzialnością pracownika i przypisania

mu umyślności działania w postaci tzw. zamiaru ewentualnego.
W stosunku do szkody spowodowanej
umyślnie, art. 122 przewiduje naprawienie
szkody w pełnej wysokości, co zgodnie z
tezą III wytycznych SN do art. 114 oznacza stratę rzeczywistą i utraconą korzyść.
Obejmuje ona każdy uszczerbek majątkowy, a więc zarówno rzeczywistą stratę, o
której mowa w art. 115, jak i utratę ewentualnych korzyści, której pracodawca mógł
się spodziewać, gdyby pracownik nie wyrządził mu szkody.
Stosownie natomiast do tezy IX wyżej
przywołanych wytycznych SN, jeżeli szkodę w sposób określony w art. 122 spowodowało kilku pracowników lub pracownik
wraz z inną osobą – ich odpowiedzialność
jest solidarna. Natomiast gdy za wspólnie
wyrządzoną szkodę jeden sprawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości,
a pracownik w ramach winy nieumyślnej
w ograniczonym zakresie (art. 119 § 1), to
naprawienie szkody przez któregokolwiek
z nich zwalnia wobec pracodawcy pozostałych dłużników.

Obowiązek wykazania umyślnego wyrządzenia szkody przez pracownika oraz jej
wysokości ciąży na pracodawcy.
Reasumując powyższe rozważania, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Dziale
piątym kodeksu pracy, ustawa ta przewiduje dwa rodzaje odpowiedzialności pracowniczej tj. odpowiedzialność pracownika
za szkodę wyrządzoną pracodawcy oraz
odpowiedzialność za mienie powierzone
pracownikowi. Do zaistnienia takiej odpowiedzialności konieczne jest spełnienie
określonych przesłanek takich jak poniesienie przez pracodawcę szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem obowiązków pracowniczych,
Określenie wysokości tej szkody należy
do pracodawcy, która bezspornie musi być
uzasadniona. Następnie pracodawca określa wysokość należnego mu odszkodowania, a kodeks wysokość tą różnicuje w
zależności od okoliczności czy szkoda powstała z winy umyślnej czy też nieumyślnej, gdzie przewidziane jest ograniczenie
jego wysokości. Istotnym jest fakt, że kwoty odszkodowania mogą zostać obniżone,
jeśli strony dojdą do porozumienia i w rezultacie tego zostanie zawarta ugoda.

Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób obwarowane jest wymogiem uzyskania odpowiedniej
licencji wspólnotowej, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (we) nr 1073/2009
z dnia 21 października 2009 r. w sprawie
wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 561/2006. Rozporządzenie to
ma zastosowanie do międzynarodowego
autobusowego i autokarowego przewozu
osób na terytorium Wspólnoty przez przewoźników wykonujących przewozy zarobkowe lub pracujących na potrzeby własne,
mających siedzibę w państwie członkowskim, przy użyciu pojazdów zarejestrowanych w tym państwie, które ze względu
na swoją konstrukcję i wyposażenie nadają się do przewozu więcej niż dziewięciu
osób włącznie z kierowcą, jak również do
ruchu tych pojazdów pustych w związku z
takim przewozem. Istotnym jest, że licencji
wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy,
jeżeli posiada on zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Jeśli chodzi o krajowe przewozy osób, to
zgodnie z uregulowaniem zawartym w art.
5b ustawy o transporcie drogowym, obowiązek uzyskania stosownej licencji w zakresie przewozu osób dotyczy transportu
drogowego:
1) samochodem osobowym,
2) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej
7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
3) taksówką.
Wyżej wskazany artykuł 5b został dodany na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia
5.4.2013 r. o zmianie ustawy o transporcie

drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców ((Dz.U. z 2013 r. poz. 567), która
weszła w życie 15.08.2013 r., gdzie określono reguły dotyczące podejmowania krajowego transportu drogowego osób.
Obecnie prawo krajowe przewiduje trzy rodzaje licencji osobowych tj.:
1) licencję na wykonywanie krajowego
transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym;
2) licencję na wykonywanie krajowego
transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu
powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z
kierowcą;
3) licencję na wykonywanie krajowego
transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
Jak wynika z powyższego, o konieczności
uzyskania konkretnej licencji decyduje rodzaj pojazdu, którym zamierzamy wykonywać przewozy. W tym miejscu zasadnym
wydaje się odwołanie do ustawy prawo o
ruchu drogowym gdzie znajdziemy definicje samochodu osobowego oraz taksówki.
Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 43 wyżej
wskazanej ustawy taksówka to pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i
oznaczony, przeznaczony do przewozu
osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z
kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za
ustaloną na podstawie taksometru opłatą.
Natomiast warunki dotyczące wyposażenia i oznakowania pojazdu, jakie powinna
spełniać taksówka zostały uregulowane §
24 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U.

2003 Nr 32, poz. 262; tj. z dnia 6 czerwca
2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 951; tj. z dnia
30 stycznia 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz.
305). Zgodnie z jego treścią taksówka powinna być wyposażona w:
1) taksometr elektroniczny z ważnym dowodem legalizacji;
2) co najmniej dwa miejsca dla pasażerów;
3) co najmniej dwoje drzwi z każdego boku
nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony,
jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia;
4) pomieszczenie na podręczny bagaż pasażerów;
5) (uchylony)
6) apteczkę doraźnej pomocy;
7) ogumione koło zapasowe;
8) dodatkowe światło z napisem „TAXI”,
odpowiadające następującym warunkom:
a) rozmieszczenie: na dachu,
b) barwa: biała lub żółta samochodowa z
czarnymi napisami widocznymi z przodu i
z tyłu pojazdu,
c) połączenia elektryczne: światło może
być włączone wówczas, gdy taksometr jest
wyłączony, niezależnie od włączenia innych świateł i położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika; włączenie lub wyłączenie taksometru powinno powodować
równoczesne odpowiednio wyłączenie lub
włączenie światła,
d) powinno być widoczne po zapadnięciu
zmroku z odległości co najmniej 50 m przy
dobrej przejrzystości powietrza.
Zgodnie natomiast z definicją zawartą w
art. 2 pkt 40 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr
98, poz. 602; tj. z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Dz.U. z 2012 r. poz. 1137) samochód osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej
niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich ba-

gażu. Jak widać definicja ta zawiera w sobie dwa rodzaje pojazdów w stosunku do
których ustawodawca przewidział wydanie
odrębnych rodzajowo licencji, wyodrębnionych w ustawie o transporcie drogowym
(tj. samochód osobowy oraz pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do
przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób
łącznie z kierowcą).
Czasowy charakter licencji
Licencja może być udzielona na czas
oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat (art. 5b ust. 3 ustawy o transporcie drogowym) uwzględniając w tym zakresie wniosek strony ubiegającej się o jej
wydanie. Ustawa wskazuje zatem minimalny i maksymalny czas, na który udzielane
są licencje. Odmiennie natomiast kwestia
ta została uregulowana w Rozporządzeniu
1073/2009 z dnia 21 października 2009
r., gdzie art. 4 ust. 4 tegoż rozporządzenia
przewiduje, że licencja na międzynarodowy zarobkowy przewóz osób autokarem
lub autobusem jest wydawana na odnawialne okresy nie dłuższe niż 10 lat. Należy zaznaczyć, że określenie we wniosku
innego terminu niż wskazany w ustawie o
transporcie drogowym (tj. krótszego niż 2
lata lub dłuższego niż 50 lat) nie spowoduje odrzucenia wniosku o udzielenie licencji, lecz jej wydanie na okres w zakresie
wskazanym w ustawie, co zobliguje organ
do uzasadnienia przyjęcia rozstrzygnięcia
nieuwzględniającego w całości wniosku
strony zgodnie z art. 107 § 1 w zw. z § 4
kodeksu postępowania administracyjnego
(G. Lubeńczuk, K. Sikora, Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz, Warszawa
2013).

Wygaśnięcie licencji
Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o
transporcie drogowym, licencja wygasa z
mocy prawa po upływie okresu, na który
została udzielona, a przedsiębiorca, chcący kontynuować działalność, musi ubiegać
się o wydanie nowej licencji. W przypadku
licencji wspólnotowej, ustawodawca przewidział możliwość przedłużenia jej ważności pod warunkiem spełniania w dalszym
ciągu warunków niezbędnych do jej uzyskania określonych art. 3 ust. 1 rozporządzenia 1073/2009. W przypadkach gdy
warunki, o których mowa w art. 3 ust. 1,
nie byłyby spełnione, właściwy organ odmówi przedłużenia licencji wspólnotowej.
Organy właściwe do udzielenia licencji na
przewóz osób
Zgodnie z uregulowaniem art. 7 ust. 4
ustawy o transporcie drogowym organem
właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia:
- licencji wspólnotowej jest Główny Inspektor Transportu Drogowego;
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu
osób samochodem osobowym, pojazdem
samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej
niż 9 osób łącznie z kierowcą jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu
osób taksówką:
a) na obszarze, o którym mowa w art. 6
ust. 4 pkt 1, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
b) na obszarze, o którym mowa w art. 6 ust.

4 pkt 2, jest wójt, burmistrz lub prezydent
miasta właściwy dla siedziby albo miejsca
zamieszkania przedsiębiorcy,
c) na obszarze, o którym mowa w art. 6 ust.
4 pkt 3, jest Prezydent miasta stołecznego
Warszawy.
Jak wynika z powyższego, kompetencje
w zakresie przyznawania uprawień wynikających z licencji wspólnotowych zostały powierzone Głównemu Inspektorowi
Transportu Drogowego (GITD). Natomiast
kwestie krajowych licencji dotyczących
przewozu osób przekazano Starostom.
Wymagane dokumenty
Licencji wspólnotowej udziela się na wniosek złożony na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek powinien
zawiera:
1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i
siedzibę albo miejsce zamieszkania;
2) adres siedziby przedsiębiorcy, o której
mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE)
nr 1071/2009;
3) informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
5) określenie rodzaju transportu drogowego;
6) określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;
7) imię i nazwisko, adres zamieszkania
oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo osoby, o której

mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 1071/2009;
8) określenie liczby wypisów z zezwolenia
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji wspólnotowej;
9) w przypadku licencji wspólnotowej określenie czasu, na który ma być ona
udzielona.
Do wniosku o udzielenie licencji wspólnotowej dołącza się:
1) kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
2) zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o
liczbie pojazdów dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej,
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr
1071/2009;
3) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisów z tej licencji.
Należy mieć świadomość, że oświadczenia:
- dot. dysponowania bazą eksploatacyjną
wraz ze wskazaniem adresu bazy;
- o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki określone w ustawie lub
o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz
wykonującymi osobiście przewóz na jego
rzecz, spełniającymi ustawowe wymagania;
- o niekaralności za przestępstwa umyślne
w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 osób będących członkiem organu zarządzającego
osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz
zarządzającej transportem lub uprawnio-

nej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w
imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za
przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr
1071/2009
składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w takim oświadczeniu
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.

Poniżej przedstawimy Państwu wszystkie
wymagane dokumenty, które należy złożyć
w przypadku ubiegania się o udzielenie
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej
dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób. Są to:
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej
międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób;
2. Oświadczenie osoby zarządzającej
transportem;
3. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych;
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej
(zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr
1071/2009) (alternatywnie):
- roczne sprawozdanie finansowe

- gwarancja bankowa
- ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej
Wymaga przez organy forma dokumentacji
potwierdzającej posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
transportu drogowego (na całość taboru)
to oryginał lub kopia potwierdzona : przez
organ wydający odpis lub upoważnionego
pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza).

3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o
liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE)
1071/2009;
4. Wykaz pojazdów WPA;
5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie
licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.
Wysokość opłat

Wysokość zabezpieczenia to:
9000 euro – na pierwszy pojazd,
5000 euro - na każdy następny pojazd

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
wynosi 1000 zł.

5. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej;
6. Oświadczenie dotyczące kierowców;
7.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy i osoby zrządzającej transportem;
8. Wykaz pojazdów;
9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie
licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

Opłata za udzielenie licencji dotyczącej
międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób na
okres:
- do 5 lat wynosi 3600 zł + 396 zł za każdy
wypis z licencji
- powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 7200 zł +
792 zł za każdy wypis z licencji

Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego
przewozu osób:
1. Wniosek o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego
przewozu osób;
2. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

Podsumowując powyższe rozważania,
działalność gospodarcza w zakresie przewóz osób jest działalnością reglamentowaną, wymagającą uzyskania odpowiedniego
rodzaju licencji, co oznacza, że nie możemy jej podjąć, jeżeli nie spełnimy przewidzianych prawem szczególnych warunków.
Kara pieniężna przewidziana dla przedsiębiorcy w przypadku wykonywania przewozu bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
lub bez wymaganej licencji, to zgodnie z
taryfikatorem kar zawartym w Załączniku
nr 3 do ustawy o transporcie drogowym (lp.
1.1.) aż 8000 zł.

