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SPIS TREŚCI

Oddajmy w Wasze ręce następny numer naszego czasopi-
sma. Skończyliśmy batalię o poświadczenia finansowe, ale 
wojna o Viatoll nadal trwa. Już drugi miesiąc czekamy na 
odpowiedzi od firmy Kapsch. Dotarliśmy do byłych pracow-
ników tej firmy i już w następnym numerze dowiecie się co 
nam zdradzili. Zapewnienia Andrzeja Prochowicza, rzecz-
nika Kapscha nie mają żadnej wartości. Wygląda na to, że 
ta firma panicznie boi się wyprodukowania czegokolwiek 
na piśmie. Przypominam też: jeśli została nałożona na wa-
szych kierowców kara, skontaktujcie się z nami. Do tej pory 
pomogliśmy już setkom kierowców, pomożemy więc i Wam. 
Za to już w następnym numerze przeczytacie o nowych „re-
wolucyjnych” pomysłach naszego ustawodawcy. Tym razem 
mogą one dotknąć wszystkich przewoźników, bez wyjątku. 
Następny numer naszego magazynu zapowiada się więc 
wyjątkowo atrakcyjnie. Mogę Wam tylko zdradzić, że wraz z 
nim, otrzymacie bardzo miły prezent... ale cicho sza.

Tom Rollauer - redaktor naczelny

Słowo wstępne



24 kwietnia 2012 roku po-
wstał projekt nowelizacji 
ustawy o drogach publicz-
nych. Nowelizacja ma na 
celu rozszerzenie katalogu 
pojazdów, które będą zwol-
nione z opłaty elektronicz-
nej, a także wprowadzenie 
kar dla kierujących porusza-
jących się pojazdami samo-
chodowymi, których rzeczy-
wista masa całkowita jest 
większa od dopuszczalnej 
masy całkowitej określonej 
w dowodzie rejestracyjnym.

Viatoll i przeciążenia DMC
nowe rozwiązania ustawodawcy, czyli 
rzecz o projekcie nowelizacji ustawy

Jadwiga Dudzik

Co nowego w emycie



Jadwiga Dudzik

Rozszerzenie katalogu pojazdów zwolnionych z 
opłat elektronicznych.

Do tej pory zobowiązane do uiszczania opłaty elek-
tronicznej są wszystkie pojazdy samochodowe w 
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym. Zgodnie z definicją podaną w tej ustawie 
także zespoły pojazdów, które składają się z pojaz-
du samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o 
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w 
tym autobusy niezależnie od ich masy, muszą zare-
jestrować się w systemie viaTOLL, posiadać urzą-
dzenie pokładowe viaBOX, a także uiszczać opłatę 
elektroniczną.

Zwolnione od opłat elektronicznych są jedynie 
pojazdy:
- sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, a także sił 
zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzyna-
rodowa, której Rzeczpospolita polska jest stroną, 
tak stanowi;
- służb ratowniczych, straży Granicznej, Biura Ochro-
ny Rządu, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu 
Drogowego, Służby Celnej oraz Policji;
- zarządcy dróg krajowych wykorzystywane do utrzy-
mania tych dróg.

Proponowana nowelizacja ma ogromne znaczenie 
dla kierujących zespołem pojazdów składających się 
z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i przyczepy 
ponieważ ma na celu zwolnienie wyżej wymienio-
nych pojazdów z opłaty elektronicznej.

Autor projektu nowelizacji ustawy wzorując się na in-
nych Państwach Członkowskich UE, gdzie elektro-
niczny system poboru opłat nie obejmuje pojazdów 
samochodowych o dmc poniżej 3,5 tony złączonych 
z przyczepami argumentuje potrzebę zwolnienia 
tych samochodów tym, że często służą one za-
spokajaniu potrzeb obywateli w zakresie turystyki i 
sportu. Turystykę campingowa, żeglarstwo czy też 
wioślarstwo zgodnie z danymi Federacji Campingu 
i Caravaningu uprawia w Polsce ponad 1 mln Pola-
ków i 0,5 mln turystów zagranicznych. Zwolnienie z 
opłat elektronicznych ma na celu podtrzymanie tego 
trendu, a także ma służyć promocji turystyki w Pol-
sce, tak aby turyści zagraniczni nie decydowali się 
tylko na państwa gdzie opłaty te nie obowiązują.

Uzasadnienie autora projektu nowelizacji ustawy 
wydaje mi się bardzo ogólne, mało przekonywujące, 

ponieważ już od dłuższego czasu pojawiały się opinie 
Krajowej Izby Gospodarczej, że pobieranie opłaty za 
przejazd tego typu samochodów po drogach krajo-
wych jest niezgodne z założeniami ustawy o drogach 
publicznych i jej uzasadnieniem. Krajowa Izba Gospo-
darcza podała do publicznej wiadomości informację, 
że definicja „pojazdu samochodowego” zawarta w 
Prawie o ruchu drogowym jest zbyt szeroka i powinny 
być z niej wyłączone pojazdy o nadwoziu osobowym 
nieprzekraczające 3,5 tony dmc.

Ponadto przepisy te są sprzeczne z unijną DYREK-
TYWA 2006/38/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIE-
GO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. zmieniającą dy-
rektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za 
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 
pojazdy ciężarowe. Według zawartej tam definicji 
„pojazdu” oznacza on pojazd silnikowy lub zespół 
pojazdów, który jest wyłącznie przeznaczony lub wy-
łącznie używany do przewozu drogowego towarów 
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. 
Dlatego jak sama nazwa wskazuje samochód osobo-
wy jest wyłącznie przeznaczony do przewozu osób, 
a nie towarów dlatego powinien zostać wyłączony z 
obowiązku pobierania opłaty.

W opinii Komisji Europejskiej z dnia 30.06.2011 zgod-
nie z art. 7 a ust. 6 dyrektywy 1999/62/WE, w spra-
wie wprowadzenia nowego systemu pobierania opłat 
za przejazd po Polsce znajduje się zapis o informa-
cjach przedstawionych Komisji przez władze polskie 
dotyczący samochodów, które będą zobowiązane do 
poboru opłat. Otóż w punkcie 3 omawianej opinii znaj-
duje się zapis, że zgodnie z art. 13 ha ust. 3 ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych system 
ma zastosowanie do samochodów ciężarowych oraz 
ich zespołów członowych o dopuszczalnej masie cał-
kowitej przekraczającej 3,5 tony, a także, że ustala 
się następujące kategorie tych pojazdów:
- 3,5 tony<pojazdy<12 ton
- Pojazdy ≥ 12 ton
- Autobusy.

Biorąc pod uwagę wystąpienie zaimka „tych” od-
nosi się on do występującego w zdaniu poprzed-
nim wyrażenia samochodów ciężarowych oraz 
ich zespołów (czyli zespołów samochodów cięża-
rowych) o dmc przekraczającej 3,5 tony. Analizując 
jednak podany artykuł ustawy o drogach publicznych 
wyrażenia samochód ciężarowy oraz ich zespoły zo-
stał zastąpiony wyrażeniem pojazd samochodowy. 
Przyimek ciężarowy gdzieś zaginął.

Co nowego w emycie
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Projekt nowelizacji ustawy proponuje także zwol-
nienie z opłaty elektronicznej autobusów, które 
przewożą osoby niepełnosprawne na podstawie 
umowy o świadczenie przewozu osób niepełno-
sprawnych oraz pojazdów specjalnych przysto-
sowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Zwolnienie takie ma na celu wspieranie przed-
siębiorców, którzy prowadzą działalność zwią-
zaną z rehabilitacją społeczną i zawodową osób 
niepełnosprawnych, poprzez ograniczenie kosz-
tów przewozów takich osób. Zwolnienie z opłaty 
elektronicznej autobusów świadczących przewóz 
osób niepełnosprawnych oraz pojazdów specjal-
nych przystosowanych do przewozu osób niepeł-
nosprawnych będzie następować na podstawie 
odpowiedniego dokumentu, który trzeba będzie 
przedstawić pobierającemu opłatę.

Przepisy przejściowe - a co z tymi, wobec któ-
rych zostało wszczęte postępowanie??

Bardzo istotny jest art. 2 nowelizowanej ustawy 
dotyczący postępowań wszczętych w stosunku 
do kierujących zespołami pojazdów złożonych z 
pojazdu samochodowego o dmc poniżej 3,5 tony 
i przyczepy, a także kierujących autobusami lub 
pojazdami specjalnymi, które świadczą przewóz 
osób niepełnosprawnych. Przepis ten przewiduje, 
że wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną 
do dnia wejścia w życie nowelizowanej ustawy po-
stępowania administracyjne, których przedmiotem 
jest naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elek-
tronicznej będą umarzane na podstawie art. 105 § 
1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Nowa kara administracyjna za przekroczenie 
DMC

Projekt nowelizacji przewiduje także wprowa-
dzenie nowej kary administracyjnej nakładanej 
na kierowcę za poruszanie się pojazdem, które-
go rzeczywista masa całkowita jest większa od 
dopuszczalnej masy całkowitej określonej w do-
wodzie rejestracyjnym pojazdu. Wysokość kar 
będzie uzależniona od wielkości przekroczenia 
dopuszczalnej masy całkowitej.

Tak więc, gdy rzeczywista masa całkowita pojazdu 
przekroczy nie więcej niż 10% jego dopuszczalnej 
masy całkowitej kierujący zostanie ukarany karą 
500 zł, gdy przekroczy o więcej niż 10% i nie wię-

cej niż 50% to karą 2000 zł, a w pozostałych przypad-
kach 5000 zł.

Organami uprawnionymi do wydania decyzji administra-
cyjnej nakładającej karę będą właściwe ze względu na 
miejsce przeprowadzanej kontroli organy:
Policji,
Inspekcji Transportu Drogowego,
Straży Granicznej lub
Służby Celnej. 
                                                                     
Nowa kara administracyjna ma na celu podniesienie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez ukaranie 
kierowców zagrażających bezpieczeństwu ruchu dro-
gowemu, którzy przewożą więcej ładunku niż dopusz-
czalna masa całkowita zawarta w dowodzie rejestracyj-
nym. Kontrola tego typu naruszeń będzie wykonywana 
w oparciu o funkcjonujący system wag preselekcyjnych, 
których docelowo ma być 300. Waga preselekcyjna to 
bardzo dokładna listwa pomiarowa wbudowana w na-
wierzchnię jezdni. Kiedy przejeżdża po niej nadmiernie 
obciążony pojazd, system rejestruje informację o masie 
całkowitej. Umieszczona nad jezdnią kamera wykonuje 
zdjęcie pojazdu i jego tablicy rejestracyjnej i jeżeli dmc 
jest przekroczona drogą radiową natychmiast przesyła-
na jest do Inspektorów Transportu Drogowego.

Co nowego w emycie

Jadwiga Dudzik
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Jadwiga Dudzik



POŚWIADCZENIA            
FINANSOWE DLA FIRM 
TRANSPORTOWYCH
STAN AKTUALNY                                                     
poznaj praktyki organów licencyjnych
Obowiązujące w Polsce od 4 grudnia Rozporządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. usta-
nawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu 
przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, reguluje 
nowe zasady wykonywania przewozów drogowych osób i rzeczy. Przywo-
łany akt prawny wprowadził m.in. zmiany w warunkach związanych z wy-
mogiem potwierdzenia zdolności finansowej przez przedsiębiorców trans-
portowych.

Monika Skowyra



W myśl ww. regulacji zgodnie z art. 7 ustęp 1 
akapit 1 w celu spełnienia wymogu poświadcze-
nia zdolności finansowej przedsiębiorca musi być 
w stanie w każdym momencie roku finansowego 
spełnić swoje zobowiązania finansowe m.in. wo-
bec kontrahentów. W tym celu przedsiębiorcy wy-
kazują na podstawie poświadczonych przez audy-
tora lub odpowiednio upoważnioną osobę roczne 
sprawozdania finansowe, że jako przewoźnik co 
roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości 
co najmniej:

- równej 9 000 EUR w przypadku wykorzysty-
wania tylko jednego pojazdu i
- 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzysty-
wany pojazd.

Natomiast akapit 2 określa szczególne warun-
ki jakie muszą spełniać sprawozdania roczne fi-
nansowe sporządzone dla określonej grupy spół-
ek o których mowa w czwartej dyrektywie Rady 
78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na 
podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie 
rocznych sprawozdań finansowych niektórych ro-
dzajów spółek .

Jeśli przewoźnik nie chce albo nie może przed-
stawić sprawozdania finansowego ustęp 2 art. 7 
ww. rozporządzenia określa, inne dopuszczalne 
formy, na które organ właściwy, ale tylko w drodze 
odstępstwa (w wyjątkowych sytuacjach np. kiedy 
przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku pierwszy 
rok albo majątek uwierzytelniony w sprawozdaniu 
finansowym jest niewystarczający) może zgodzić 
się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał 
swoją zdolność finansową za pomocą zabezpie-
czenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubez-
pieczenie.

Co do zasady podstawową formą poświadczenia 
zdolności finansowej przez firmy transportowe jest 
sprawozdanie roczne, natomiast gwarancja ban-
kowa lub ubezpieczenie, są dopuszczalne tylko w 
wyjątkowych okolicznościach.

Omawiane rozporządzenie unijne poza wymoga-
mi, jakie muszą spełniać sprawozdania sporzą-
dzane przez podmioty o których mowa w czwar-
tej dyrektywie Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 
1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) 
Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finan-
sowych niektórych rodzajów spółek, nie reguluje 

kwestii dotyczących wymagań, jakie powinny takie 
sprawozdania spełniać. W związku z powyższym 
zasadnym jest odniesienie się na tej płaszczyźnie 
do prawa krajowego, a dokładnie do ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 
Nr 121 poz. 591), które reguluje zagadnienia spo-
rządzania sprawozdań finansowych.

W polskiej ww. ustawie w art. 2 ustawodawca 
umieścił katalog podmiotów, zobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego zgod-
nie z ściśle określonymi w ustawie wymogami, 
jak i podmioty, na których taki obowiązek nie cią-
ży, ale które są uprawnione (mogą) przedstawić 
odpowiednim organom sprawozdanie finansowe 
spełniające warunki opisane w przywołanym ak-
cie prawnym.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości 
na podstawie której sporządza się sprawoz-
danie finansowe zgodnie ze wszystkimi wy-
mogami ustawy, dotyczy m.in.:

1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, 
w tym również w organizacji) oraz spółek cywil-
nych, z zastrzeżeniem pkt. 2 (następny), a także 
innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Pań-
stwa i Narodowego Banku Polskiego;

2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycz-
nych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek 
partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich 
przychody netto ze sprzedaży towarów, produk-

Ustawodawstwo Unijne
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Podstawową formą poświadczenie zdolności finansowej jest roczne sprawozdanie finansowe, w drodze wyjątku dopuszczalnymi formami są 
gwarancja bankowa lub ubezpieczenie!!! W Polsce z wyjątku chciano uczynić regułę, a regułę chciano stosować w drodze wyjątku!

tów i operacji finansowych za poprzedni rok obro-
towy wyniosły co najmniej równowartość w walucie 
polskiej 1 200 000 euro;

Ponadto art. 2 ustęp 2 o rachunkowości wymienia 
grupę podmiotów na których taki obowiązek nie 
ciąże, niniejszym są one uprawnione do sporzą-
dzenia sprawozdania jeśli chcą, a organy są zobli-
gowane uznać taki dokument jeśli spełnia wszyst-
kie określone w ustawie wymagania. Zgodnie z tą 
regulacją:

„Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, 
spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie 
mogą stosować zasady rachunkowości określone 
ustawą również od początku następnego roku ob-
rotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży 
towarów, produktów i operacji finansowych za po-
przedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w 
walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku 
osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku 
obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o 
tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach 

W zakresie wykonania obowiązków dotyczących 
rachunkowości ponosi odpowiedzialność kierow-
nik jednostki (funkcja kierownika w tym przypadku 
uzależniona jest od formy organizacyjnej jednostki 
– art. 3 pkt. 6 np. w przypadku osoby fizycznej pro-
wadzącej działalność gospodarczą za kierownika 
jednostki uważa się tę osobę). Takie sprawozda-
nie zgodnie z art. 45 ustęp 2 ustawy składa się z:

1) bilansu;
2) rachunku zysków i strat;
3) informacji dodatkowej, obejmującej wpro-
wadzenie do sprawozdania finansowego oraz 
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zatem przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą pełnej 
księgowości będą zobligowani sporządzać uprosz-
czony bilans i rachunek zysków i start na potrzeby 
odnowienia licencji, zezwolenia lub zgłoszenia no-
wego pojazdu do licencji, zezwolenia lub zgłosze-
nia nowego pojazdu do licencji. Albowiem powy-
żej przywołany akt unijny jako warunek konieczny 

opodatkowania podatkiem dochodowym”.

W myśl przywołanego przepisu przewoźnicy, którzy 
za ubiegły rok mieli takie przychody, mogą przejść 
na pełną księgowość, aby mieć możliwość sporzą-
dzenia sprawozdanie finansowe potrzebne dla po-
świadczenia zdolności finansowej przed organami 
licencyjnymi zgodnie z nowymi wymogami.

Jednakże, należy zwrócić uwagę na fakt, iż ww. 
podmioty, które nie zgłosiły przed rozpoczęciem 
poprzedniego roku obrotowego (kalendarzowego, 
w przypadku osób fizycznych prowadzących dzia-
łalność gospodarczą i prowadzących księgi rachun-
kowe) odpowiedniego zawiadomienia do urzędu 
skarbowego, będą uprawnione do sporządzenia 
takiego sprawozdania dopiero po dokonaniu zgło-
szenia (w takiej sytuacji do końca bieżącego roku 
nie mogą dysponować takim dokumentem w świe-
tle ustawy o rachunkowości).

Podmioty o których mowa w art. 2 ustęp 2 upraw-
nione są do sporządzenia sprawozdania finanso-
wego bez poddania sprawozdania badaniu przez 
biegłego rewidenta. 

uzyskania uprawnień do wykonywania transportu 
drogowego, wymaga poświadczenia finansowe-
go właśnie w formie sprawozdania!!! Dodatkowo 
stanowi, że ma być poświadczone przez audytora 
bądź osobę upoważnioną, wobec tego nawet ba-
zując na przepisach ustaw o rachunkowości, moż-
na bezpiecznie przyjąć, iż jako „audytora” należy 
rozumieć rewidenta biegłego, jak jako „osobę upo-
ważnioną” kierownika jednostki (czyli w przypadku 
jednoosobowej działalności gospodarczej jest to 
osoba fizyczna, która prowadzi tą działalność).

Ponadto ustawa wprowadza trzecią grupę pod-
miotów, które będąc na pełnej księgowości mogą 
sporządzić sprawozdanie finansowe z tym, że w 
postaci uproszczonej.

Sytuację, takich podmiotów reguluje art. 50 
ustęp 2 ustawy:

„Jednostka, która w roku obrotowym, za który 
sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku 
poprzedzającym ten rok obrotowy nie osiągnęła 
dwóch z następujących trzech wielkości:

Ustawodawstwo Unijne
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Podstawową formą poświadczenie zdolności finansowej jest roczne sprawozdanie finansowe, w drodze wyjątku dopuszczalnymi formami są 
gwarancja bankowa lub ubezpieczenie!!! W Polsce z wyjątku chciano uczynić regułę, a regułę chciano stosować w drodze wyjątku!

1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na 
pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób,
2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowe-
go w walucie polskiej nie przekroczyła równowarto-
ści 2 000 000 euro,
3) przychody netto ze sprzedaży produktów i towa-
rów oraz operacji finansowych w walucie polskiej 
nie przekroczyły równowartości 4 000 000 euro

– może sporządzić sprawozdanie finansowe w for-
mie uproszczonej, wykazując informacje w zakre-
sie ustalonym w załączniku nr 1 literami i cyframi 
rzymskimi. Informację dodatkową sporządza się w 
odpowiednio uproszczonej formie”.

W tym przypadku ustawodawca daje sporą 
swobodę, albowiem „w przypadku gdy infor-
macje dotyczące poszczególnych pozycji spra-
wozdania finansowego nie wystąpiły w jedno-
stce zarówno w roku obrotowym, jak i za rok 
poprzedzający rok obrotowy, to przy sporzą-
dzaniu sprawozdania finansowego pozycje te 

mienia do Urzędu Skarbowego mogą „legitymo-
wać” się sprawozdaniem rocznym finansowym, 
jeżeli zostało poddane badaniu (podbite) przez 
biegłego rewidenta. Taki wymóg, bez wątpienia 
muszą spełniać sprawozdania składane na po-
trzeby Urzędu Skarbowego.

Powyższe podmioty, które spełniają wszystkie po-
wyższe warunki od 4 grudnia 2011 nie mają pro-
blemu z wykazaniem poświadczenia finansowego 
prowadzonej przez siebie działalności fononowej. 
Niestety tak powinno być, a w praktyce trudności 
urzędnikom zrodziły nawet kwestie oczywiste, 
które w wyniku nowych zmian – postanowiły nie 
przyjmować nowych form poświadczeń finanso-
wych. O ile nie uznawanie przez organy licencyj-
ne sprawozdań ww. pomiotów zasługuje na kry-
tykę, o tyle zasadne są wątpliwości organów, co 
do uwzględniania sprawozdań nie zawierających 
wszystkich elementów omówionych w ustawie o 
rachunkowości.

Wątpliwości jakie zrodziły się po stronie organów 

pomija się” (art. 50 ustęp 3 ustawy).

W przypadku podmiotów sporządzających spra-
wozdanie uproszczone kierownik takiej jednost-
ki, w miejsce opinii biegłego rewidenta, składa do 
rejestru sądowego informację o rodzaju tej opinii 
wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe 
objaśnienia (art. 69. 1a).

Zupełnie inaczej ma się sytuacja w przypadku pod-
miotów, które nie zgłosiły przed rozpoczęciem roku 
obrotowego do urzędu skarbowego odpowiednie-
go zawiadomienia, o sporządzeniu sprawozdania 
w związku z czym z mocy ustawy są pozbawione 
możliwości sporządzenia sprawozdania na zasa-
dach ww. wymienionych, za które to odpowiedzial-
ność ponosi kierownik jednostki.

Nie oznacza to jednak, iż takie podmioty, które nie 
są wymienione w art. 2 pozbawione są możliwości 
sporządzenia sprawozdania rocznego finansowe-
go, celem wykazania swojej zdolności finansowej.

Oczywistym jest, że podmioty które nie zgłosiły 
przed rokiem obrotowym odpowiedniego zawiado-

licencyjnych – starostw i Bds.TM spowodowane 
są kilkoma względami. Po pierwsze, ustawodaw-
ca polski pomimo, wejścia od 4 grudnia 2011 r. 
w życie nowych wymagań dotyczących poświad-
czenia zdolności finansowych przez przedsiębior-
stwa transportowe – nie uczynił, żadnych zmian 
na poziomie przepisów krajowych, chociażby w 
postaci odesłań do konkretnych aktów prawnych 
czy przepisów. Pominąwszy fakt, iż w ustawie o 
transporcie drogowym nadal jako formy poświad-
czające sytuację finansową zapewniającej pod-
jęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie transportu drogowego widnieją m.in. ta-
kie formy jak dokumenty potwierdzające dyspo-
nowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na 
rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywa-
mi, posiadanie akcji lub udziałów lub innych zby-
walnych papierów wartościowych czy własność 
nieruchomości, które są niezgodne z przepisami 
unijnymi mającymi pierwszeństwo w stosunku do 
ww. regulacji ustawy o transporcie. Wymienione w 
ustawie o transporcie drogowym zabezpieczenia 
finansowe są natomiast dopuszczalne do podmio-
tów wykonujących pośrednictwo w transporcie.

Ustawodawstwo Unijne
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Ponadto, ustawodawca unijny regulując kwestię 
zdolności finansowej nie dokonuje odesłania do 
przepisów krajowych. Jedyne odesłanie jakie czyni 
jest odesłanie do czwartej dyrektywy Rady 78/660/
EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie 
art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych spra-
wozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, ale 
ono dotyczy wyłącznie ściśle wymienionych tam ro-
dzajów spółek. W sytuacji, kiedy ustawodawca unijny 
nie odsyła do przepisów krajowych bądź takich prze-
pisów brak bądź są sprzeczne z przepisami unijny-
mi, stosuje się wprost w krajach członkowskich akty 
prawne WE w tym przypadku Rozporządzenie (WE) 
nr 1071/2009.

Takie stanowisko potwierdza fakt, iż ustawodawca 
unijny w kwestiach, w których pewne zagadnienia 
mają być uregulowane na poziomie konkretnych 
przepisów krajowych czyni odesłanie bezpośrednio. 
Jak ma to miejsce w przypadku zagadnień w których 
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 wprost odsyła 
do przepisów krajowych regulujących kwestie m.in. 
bazy eksploatacyjnej, dobrej reputacji, czy środków 
rehabilitujących. 
W przypadku formy poświadczenia finansowego w 
postaci sprawozdania takiego odesłania nie czyni.

ZATEM JAKIE PODMIOTY SA UPRAWNIONE 
DO SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINAN-
SOWEGO WYMAGANE PRZEZ Bds.TM i STA-
ROSTĘ?!

W związku z powyższym zasadnym jest pytanie czy 
organy licencyjne mogą uwzględniać sprawozdania 
finansowe, które nie spełniają w pełni wymagań okre-
ślonych w ustawie o rachunkowości tj. nie zgłoszenie 
przed rozpoczęciem roku rozliczeniowego tego faktu 
do urzędu skarbowego bądź nie zawierają wszyst-
kich pozycji określonych w tej ustawie ?

Aby, udzielić wyczerpującej odpowiedzi na powyż-
sze pytanie należy dokładniej przyjrzeć się, przepi-
som ww. rozporządzenia, odnoszącym się do warun-
ków jakie powinny spełniać sprawozdania finansowe 
składane przez przewoźników na potrzeby organów 
administracyjnych odpowiedzialnych za wydawanie 
decyzji administracyjnych (licencji/zezwoleń) upraw-
niających do wykonywania transportu drogowego 
(GITD Bds.TM oraz starosta). Po pierwsze sprawoz-
dania te mają wykazać, iż przedsiębiorca ja składają-
cy co do roku za które składa ten dokument dysponu-
je ściśle określoną przepisami kwotą. Po drugie art. 7 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w Prost stanowi, 
iż „W TYM CELU PRZEDSIĘBIORCY WYKAZU-
JĄ NA PODSTAWIE POŚWIADCZONYCH PRZEZ 
AUDYTORA LUB ODPOWIEDNIO UPOWAŻNIO-
NĄ OSOBĘ ROCZNE SPRAWOZDANIA FINAN-
SOWE”). Wobec tego, mając na uwadze powyższe 
regulacje ustawy o rachunkowości do osób upoważ-
nionych do poświadczenia ww. sprawozdania są za-
tem kierownicy jednostek.

Sprawozdanie finansowe sporządzone przez ww. 
podmioty do tego uprawnione, uwierzytelnia faktycz-
ną sytuacje finansową przedsiębiorstwa. A jak wy-
raził sam ustawodawca unijny celem wprowadzenia 
wymogu zdolności finansowej jest wyeliminowanie z 
branży transportowej podmiotów, które nie są w sta-
nie regulować własnych zobowiązań. Zatem skoro 
przedsiębiorca wykaże w formie sprawozdania na 
warunkach powyżej opisanych, iż w każdym momen-
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cie roku jest w stanie spełniać swoje zobowiązania 
finansowe na wskazaną normami prawnymi kwotę, 
nie ma przeciwwskazań do nieprzyjęcia i nieuznania 
przez organ licencyjny takiego zabezpieczenia za 
wystarczające.

Sam ustawodawca w omawianej ustawie, tłu-
maczy w art. 65 ustęp 1, iż: „CELEM BADANIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEST WY-
RAŻENIE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA PI-
SEMNEJ OPINII WRAZ Z RAPORTEM O TYM, 
CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEST 
ZGODNE Z ZASTOSOWANYMI ZASADAMI 
(POLITYKĄ) RACHUNKOWOŚCI oraz czy rze-
telnie i jasno przedstawia sytuację majątkową 
i finansową, jak też wynik finansowy badanej 
jednostki”

I to sam rewident biegły w takiej sytuacji jako pod-
miot uprawniony do badania sprawozdań finanso-
wych ponosi odpowiedzialność za szkodę spowo-
dowaną swoim działaniem lub zaniechaniem, które 
mogło wyniknąć z nierzetelności sprawozdania (art. 
51 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewiden-
tach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 
publicznym). Co stanowi dodatkowe zabezpieczenia 
dla organów licencyjnych przyjmujących od przewoź-
ników poświadczenie zdolności finansowej w posta-
ci sprawozdani finansowego opatrzonego pieczątką 
biegłego rewidenta.

Natomiast w przypadku sprawozdanie poświadczo-
nego przez kierownika transportu, musi on się liczyć 
z tym, iż składa pewnego rodzaju oświadczenie do 
organu administracyjnego. A w świetle naszego aktu-
alnego stanu prawnego, ten kto składając zeznanie 

W pierwszych miesiącach po 4 grudnia 2011 r., do-
chodziło do niebezpiecznej, a właściwie sprzecz-
nej ze stanem prawnym sytuacji, kiedy to organy 
licencyjne odmawiały przyjęcia sprawozdań finan-
sowych, żądając gwarancji bankowych (których 
banki nie chciały udzielać) lub ubezpieczenia (we-
dług „widzi-misię” urzędników – każdy organ w za-
leżności od regionu kraju wymagał innego ubez-
pieczenia tj. OC, AC, innych)
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mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzo-
nym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega odpowiedzialności karnej 
(art. 233 kodeksu karnego). Z tym, że warunkiem 
odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, 
działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził 
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe 
zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Dlate-
go zasadnym, byłoby w przypadku organów które 
mają wątpliwości co do nowej formy poświadczenia 
finansowego, mogą zabezpieczyć się dodatkowo 
właśnie poprzez informowanie bądź odbierania od-
powiednich oświadczeń od przewoźników składają-
cych omawiany dokument.

Zatem przedsiębiorcy transportowi, którzy do-
tychczas nie będąc do tego zobligowanym nie 
sporządzali sprawozdań finansowych, jeśli pro-
wadzą księgi rachunkowe, przychodów i rozcho-
dów bądź inne dowody księgowe i dokumen-
ty, które umożliwiają sporządzenie chociażby 
uproszczonego sprawozdania finansowego, po-
świadczając go osobiście, mogą je przedstawić 
odpowiednim organom wydającym licencje/wy-
pisy, jako zgodne z aktualnym stanem prawnym 
poświadczenie swojej sytuacji finansowej.

PODSUMOWUJĄC – wymogi sprawozdania 
finansowego

Zestawiając łącznie regulacje rozporządzenia (WE) 
nr 1071/2009, przepisy ustawy 
o transporcie drogowym oraz stanowisko wyrażone 
przez GITD Bds.TM, potwierdzone praktyką, sy-
tuacja wygląda następująco. Po 4 grudnia 2011 r. 
każdy przewoźnik (nawet nie będący podmiotem, 
spełniającym wszystkie wymagania ustawy o ra-
chunkowości) starający się o licencję na przewóz 
krajowy, międzynarodowy bądź wypis, zobligowany 
jest do złożenia, poświadczenie swojej zdolności fi-
nansowej w postaci rocznego sprawozdania finan-
sowego, które:

- po pierwsze – wykazuje, iż przedsiębiorca dyspo-
nuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej:

równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania 
tylko jednego pojazdu i
5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany 
pojazd.

- po drugie – jest poświadczone przez uprawniony 
do tego podmiot odpowiednio przez:

audytora (biegłego rewidenta) LUB
odpowiednio upoważnioną osobę (kierownika jed-
nostki)

- po trzecie – sprawozdanie finansowe (dokument) 
powinno sporządzone według wymogów określo-
nych w ustawie o rachunkowości, jeśli jakiś element 
nie występuje 
u danego przedsiębiorcy, tak jak w przypadku spra-
wozdania uproszczonego należy je pominąć.

Co się w Polsce dzieje …

W pierwszych miesiącach po 4 grudnia 2011 r., do-
chodziło do niebezpiecznej, a właściwie sprzecznej 
ze stanem prawnym sytuacji, kiedy to organy licen-
cyjne odmawiały przyjęcia sprawozdań finansowy, 
żądając gwarancji bankowych (których banki nie 
chciały udzielać) lub ubezpieczenia (według „widzi-
misię” urzędników – każdy organ w zależności od 
regionu kraju wymagał innego ubezpieczenia tj. OC, 
AC, innych). Nie wspominając o przypadkach, kie-
dy wydawano licencje na starych zasadach tzn. na 
podstawie np. pieniędzy na rachunku bankowym – 
bo takie sytuacje też się zdarzały.

Podstawową formą poświadczenie zdolności 
finansowej jest roczne sprawozdanie finanso-
we, w drodze wyjątku dopuszczalnymi forma-
mi są gwarancja bankowa lub ubezpieczenie!!! 
W Polsce z wyjątku chciano uczynić regułę, a 
regułę chciano stosować w drodze wyjątku! Na 
szczęście „opamiętano się” i zaczęto czytać i 
stosować przepisy tak jak, jest w nich napisa-
ne. Chociaż, do dziś jeszcze w niektórych za-
kątkach Polski zdarzają się opory przed stoso-
waniem nowych przepisów prawnych.

Jednakże na dzień dzisiejszy GITD Bds.TM przyj-
muję sprawozdania finansowe na zasadach ww. od 
osób fizycznych prowadzących działalność gospo-
darczą, niestety w przypadku Starostw jak wspo-
mniano powyżej bardzo często konieczna jest inter-
wencja w postaci uświadamiana urzędników co do 
aktualnego stanu prawnego.

A przecież….
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Cel sprawozdania finansowego.

Celem ustawodawcy unijnego powołującego w ży-
cie omawiane rozporządzenie i regulacje dotyczące 
wymogu zdolności finansowej w postaci sprawozdań 
finansowych, było wyeliminowanie z branży trans-
portowej podmiotów, które nie są w stanie regulować 
własnych zobowiązań.

Po dokładnej analizie przepisów zarówno krajowych, 
jak i unijnych należy zwrócić uwagę, iż sprawozda-
nia składane w chwili obecnej przez podmioty, któ-
re tego faktu nie zgłosiły przed rozpoczęciem roku 
rozliczeniowego do urzędu skarbowego, albo nie 
mogą wykazać w sprawozdaniu finansowym wszyst-
kich wymaganych elementów określonych w ustawie 
o rachunkowości, ale jest wiarygodne i sprawdzo-
ne /sporządzone przez osobę do tego uprawnioną 
spełnia wymagania określone w rozporządzeniu nr 
1071/2009/WE, jako dopuszczalna forma poświad-
czenia finansowego.

Ponadto samo ministerstwo odpowiedzialne za 
transport odsyła tylko i wyłącznie to regulacji 

rozporządzenia, nie czyni odesłania do żadnych 
przepisów krajowych. Komunikat w sprawie - 
dokumentowania wymogu zdolności finansowej 
zgodnie z rozporządzeniem WE 1071/2009 z 
dnia 01.02.2012 (www.transport.gov.pl): 

„MTBIGM INFORMUJE, ŻE W ZAKRESIE 
WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH ZDOLNOŚCI 
FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORCY, ORGAN 
WYDAJĄCY UPRAWNIENIA DO WYKONY-
WANIE TRANSPORTU DROGOWEGO STO-
SUJE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EU-
ROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 Z 
DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R., USTANA-
WIAJĄCE WSPÓLNE ZASADY DOTYCZĄ-
CE WARUNKÓW WYKONYWANIA ZAWODU 
PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO I UCHYLAJĄ-
CE DYREKTYWĘ RADY 96/26/WE (DZ. URZ. 
UE L 300 Z 14.11.2009, STR. 51)”
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OBRADY W KOMISJACH TRWAJĄ...

W TRANSPORCIE DROGOWYM?!
KOLEJNE REWOLUCJE

Omówienie najistotniejszych regulacji prawnych pla-
nowanej nowelizacji ustawy o transporcie drogowym
W ostatnim czasie na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, po-
jawił się projekt kolejnej nowelizacji ustawy o transporcie drogowym (Projekt z dnia 24.02.2012 r. USTAWA o 
zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami).

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu „Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z 
obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z „pakietu dro-
gowego” trzech rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących warunków dostępu do zawodu przewoźnika 
drogowego i zasad wykonywania przewozów drogowych tj.:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 

Monika Skowyra



OBRADY W KOMISJACH TRWAJĄ...

Rozporządzenia, o których wiadomo od 
2009 r. zaczęły obowiązywać w Polsce 
od 4 grudnia 2011, i od tego dnia organy 
administracyjne i urzędy są zobligowane 
do ich stosowania, a przewoźnicy do ich 
przestrzegania. Tymczasem ze względu 
na brak odpowiednich regulacji prawnych 
na poziomie krajowym, było to niemożli-
we.

Warto zwrócić uwagę, że polski ustawodawca miał 
ponad 2 lata, aby zapoznać się z ww. rozporządze-
niami i wdrożyć w życie na poziomie przepisów kra-
jowych. Zadziwiającym jest także fakt, iż pomimo 
zeszłorocznej nowelizacji ustawy o transporcie roku, 
która miała miejsce w tym samym okresie kiedy w 
życie wchodziły ww. rozporządzenia (która weszła 
w życie z dniem 01-01-2012 r.) pominięto fakt wej-
ścia w życie wówczas nowych wspólnotowych aktów 
prawnych. Będąc precyzyjnym, i żeby nie skłamać, 
należy przyznać, iż w art. 2 lit. c ustawodawca wyja-
śnił, iż ustawa określa odpowiedzialność za narusze-
nie obowiązków lub warunków przewozu drogowego 
osób zarządzających transportem. Sprowadzając tą 
regulację jedynie wskazania na jakich zasadach od-
powiadają zarządzający (rozdział. 11 Kary pienięż-
ne), i katalogu naruszeń i kar jakimi mogą być obcią-
żeni (załącznik nr 2 do ustawy).

Kolejny plan na nowelizację utd stworzony w celu 
dostosowania naszego prawa krajowego do wyma-
gań unijnych, niestety w dalszym ciągu pomija wiele 
istotnych i kłopotliwych (jak już pokazała praktyka) 
kwestii, z którymi nie radzą sobie nie tylko przewoź-
nicy, ale przede wszystkim urzędy, organy państwo-
we i inne instytucje związane z branżą transporto-
wą. Ponadto nie skreślono przepisów ustawy, które 
są sprzeczne z rozporządzeniami, i wprowadzają w 
błąd.

Zatem poniżej przedstawiono, jakie wymagania 
unijne zostały przez naszego ustawodawcę ujęte w 
projekcie i czy zostały one uregulowane prawidłowo 
zgodnie z literą prawa i specyfiką środowiska trans-
portowego, a jakie pominięto.

Co zaplanowano zmienić ……

ZMIANY Z UWZGĘLNIENIEM ROZPORZĄ-
DZENIA 1071/2009/WE

1) Zezwolenie na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego a licencje krajo-
we i międzynarodowe

Projekt USTAWY

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego, wy-
maga uzyskania odpowiednio:

- zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźni-
ka drogowego (zwane dalej „zezwoleniem”),o który 
mowa w rozporządzeniu 1071/2009/WE

lub 
- licencji wspólnotowej (zwane dalej „licencją”), o 
których mowa w rozporządzeniach 1072/2009 oraz 
1073/2009/ WE.

O ile oczywistym jest, iż licencja wspólnotowa wy-
magana jest przy przewozie międzynarodowym, o 
tyle nigdzie nie zostało napisane wprost, jakie do-
kumenty będą wymagane przy przewozie krajowym. 
Zatem powyżej przywołanego zapisu wnioskujemy, 
że podmioty starające się o uprawnienia do wyko-
nywani przewozu krajowego będę musiały ubiegać 
się o zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoź-
nika drogowego, natomiast podmioty ubiegające się 
o uprawnienia w przewozie międzynarodowym będą 
zobligowane o uzyskanie licencji wspólnotowej.

Ponadto w pkt. 3) projektu zamieszczono katalog 
podmiotów odpowiedzialnych za wydawanie ww. 
dokumentów. Otóż:

„Art. 7 ust. 3 Organem właściwym w sprawach udzie-
lenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia 
lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego, o którym mowa w rozpo-
rządzeniu (WE) nr 1071/2009(…) jest: 
a) starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, 
b) Główny Inspektor Transportu Drogowego, w przy-
padku ubiegania się o licencję wspólnotową, jeżeli 
przedsiębiorca nie posiada zezwolenia wydanego 
przez organ, o którym mowa w lit. a.”

I o ile wydawać by się mogło oczywistym, iż w przy-
padku przewozu krajowego kompetentnym organem 
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będzie starostwo, a w międzynarodowym GITD, 
sprawa się komplikuje poprzez „niezrozumiały zapis” 
w lit. b. Z projektu wynika, iż GITD jest kompetentne 
do wydawania licencji tylko i wyłącznie przewoźni-
kom, którzy nie posiadają uprawnienia do wykony-
wania zawodu przewoźnika drogowego na podsta-
wie przedmiotowego zezwolenia wydanego przez 
starostę!!! Zatem zasadnym jest pytanie jaki organ 
jest uprawniony do wydania licencji wspólnotowej 
przewoźnikom posiadającym zezwolenie na wykony-
wanie zawodu przewoźnika drogowego, którzy chcą 
poszerzyć swoją działalność o przewóz międzyna-
rodowy ??? I o jakie dokumenty i do jakiego organu 
mają się zwracać, osoby starające się o pozwolenie 
na taki przewóz.

O ile oczywistym, w chwili obecnej jest, iż w przypad-
ku przewozu krajowego należy ubiegać się o licencje 
krajowe w starostwie, a w przypadku przewozu mię-
dzynarodowego o licencję międzynarodową w Bds.
TM., o tyle nie zostało to wprost wyjaśnione w powy-
żej przywołanym przepisie omawianego projektu.

Otóż, powyższa wątpliwość należy wyjaśnić w ode-
słaniu do przepisów projektu regulującego, proce-
durę wydawania wypisów z zezwoleń lub licencji. W 
pkt. 7) projektu wyjaśniono, iż:

- „Art. 11 ust. 2 Organ, o którym mowa w art. 7 
ust. 3 lit. a (starosta) udzielający zezwolenia na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 
może wydać jego wypis lub wypisy na wniosek 
przedsiębiorcy w liczbie odpowiadającej licz-
bie pojazdów samochodowych określonych we 
wniosku o udzielanie zezwolenia (…)”

- „Art. 11 ust. 3. Organ, o którym mowa w art. 7 
ust. 3 lit. b (Główny Inspektor Transportu Dro-
gowego, w przypadku ubiegania się o licencję 
wspólnotową), udzielający zezwolenia na wyko-
nywanie zawodu przewoźnika drogowego może 
wydać jego wypis lub wypisy na wniosek przed-
siębiorcy w liczbie odpowiadającej liczbie pojaz-
dów samochodowych określonych we wniosku 
o udzielanie zezwolenia (…).

O ile ust. 2 nie budzi wątpliwości (starosta który 
wydał zezwolenie – kompetentny jest za wydanie 
wypisów), o tyle niejasnym jest o jakim zezwoleniu 
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 
wydawanym przez GITD jest mowa w ust. 3. „Pro-

jektotwórca” w żadnym innym przepisie projektu 
ustawy nie stanowi, iż GITD wydaje zezwolenia na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego !!! 
Czy powyższy zapis jest może zwykłym przeocze-
niem ustawodawcy, a może ustawodawca uznał, iż 
regulacja, którą można odczytać z przysłowiowych 
„między wierszy” jest wystarczająca.

Dokonując zestawienia projektu dwóch powyżej 
przywołanych zapisów art.7 i art. 11, wynika z projek-
tu następujący stan prawny.

Przewóz krajowy

- należy posiadać:

1) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego 
wydawanego przez Starostę, który jest także orga-
nem kompetentnym do wydawania wypisów z takie-
go zezwolenia
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Przewóz międzynarodowy

- należy posiadać:

1) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoź-
nika drogowego wydane bądź przez starostę jeśli 
przewoźnik wcześniej wykonywał przewóz krajowy 
(co wynika z art. 7 ust. 3 lit. b), bądź przez GITD 
Bds. TM jeśli podmiot nie posiada żadnych upraw-
nień transportowych (co wynika z art. 7 ust. 3 lit. b w 
zw. z art. 11 ust. 3 projektu nowelizacji utd), i

2) licencję wspólnotową, wydawaną przez GITD 
Bds. TM, co wynika z art. 7 ust.2 pkt. 3).

Wypisy ww. dokumentów wydają organy, które je 
wydały.

Natomiast przedsiębiorca zarówno w przypadku 
ubiegania się o wypis w starostwie jaki w GITD, aby 
je uzyska poza złożeniem wniosku, musi udoku-
mentować wymóg zdolności finansowej, zgodnie z 
art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, na liczbę 

posiadanych pojazdów.

Teraz 

Powyżej planowana zmiana jest zbędą dodatko-
wą formalnością, która najprawdopodobniej wynika 
z błędnej interpretacji przepisów rozporządzenia 
1071/2009/WE, które wprowadza pojęcie i wymo-
gu uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego. 
W w/w. rozporządzeniu w art. 2 w pkt. 6) zostało 
jasno wyjaśnione, iż „zezwolenie na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego” oznacza decyzję 
administracyjną, która upoważnia przedsiębiorcę 
spełniającego warunki przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu do wykonywania zawodu przewoź-
nika drogowego. Zatem w naszym kraju takimi decy-
zjami są odpowiednio licencje krajowe i międzynaro-
dowe, które organ wydaje jeśli tylko podmiot spełnia 
wymagania unijnych rozporządzeń.
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Zezwolenie ma być wydawane na pisemny wniosek 
przedsiębiorcy po uiszczeniu opłaty, która nie może 
być wyższa niż 1 000 zł.

UWAGA !!!

Nieprawdą jest, iż w aktualnym stanie prawnym po 4 
grudnia 2011 r. posiadacze licencji wspólnotowych, 
z mocy prawa nie spełniają wymagań do wykony-
wania zawodu przewoźnika drogowego ponieważ 
nie posiadają licencji krajowej, która zdaniem nie-
których specjalistów jest jedynym odpowiednikiem 
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego.

Odpowiednikiem zezwolenia o którym mowa w Roz-
porządzeniu nr 1071/2009/WE, nie jest wyłącznie 
licencja krajowe, ale jest nią także licencja wspól-
notowa – bo to także decyzja administracyjną, która 
upoważnia przedsiębiorcę do wykonywania zawodu 
przewoźnika drogowego

2) Zarządzający transportem i Certyfikat 
Kompetencji Zawodowych

Projekt nowelizacji ustawy, ustanawia jako obligato-
ryjny obowiązek przedsiębiorcy wskazanie imienia 
i nazwiska osoby zarządzającej transportem, w pi-
semnym wniosku o wydanie zezwolenia i licencji, o 
których mowa powyżej. Ponadto, podmiot składają-
ca taki wniosek, dołącza do niego jako element nie-
odzowny kopię certyfikatu kompetencji zawodowych 
osoby zarządzającej transportem oraz oświadczenie 
o spełnianiu przez niego wymogu dobrej reputacji, 
o której mowa w rozporządzeni 1071/2009/ WE (o 
czym więcej poniżej).

Zgodnie z wymogami unijnymi projekt (Art.16b) 
wprowadza instytucję w postaci, decyzji administra-
cyjnej o stwierdzeniu niezdolność zarządzającego 
transportem do kierowania operacjami transpor-
towymi, do wydanie której kompetentny będzie or-
gan właściwy w sprawie udzielenia zezwolenia na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W 
przypadku stwierdzenia niezdolności zarządzają-
cego transportem do kierowania operacjami trans-
portowymi, zarządzający jest obowiązany zwrócić 
certyfikat kompetencji zawodowych do organu, który 
wydał taką decyzję.

Zarządzającemu transportem przywraca się zdol-
ność do kierowania operacjami transportowymi,

w drodze decyzji administracyjnej, po ustaniu prze-
słanek będących podstawą do stwierdzenia niezdol-
ności do kierowania operacjami transportowymi oraz 
po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego zło-
żenie z wynikiem pozytywnym ponownego egzami-
nu, na Certyfikat Kompetencji Zawodowych. W przy-
padku przywrócenia zarządzającemu zdolności do 
kierowania operacjami transportowymi, organ który 
wdał decyzję o „niezdolności”, zwraca z urzędu cer-
tyfikat kompetencji zawodowych zarządzającemu.

Przyczyny utraty certyfikatu kompetencji zawo-
dowych ??

W projekcie wprowadzono „sankcję” w postaci decy-
zji o stwierdzeniu niezdolność zarządzającego trans-
portem do kierowania operacjami transportowymi, 
która skutkuje pozbawieniem Certyfikatu Kompeten-
cji Zawodowych.

Tylko pojawia się zasadne pytanie w jakich przypad-
kach, za jakie naruszenie organ wydaje ww. decy-
zję? Tą kwestię nie wyjaśniono w projekcie!!!

W tym przypadku koniecznym jest odesłanie do roz-
porządzenia 1071/2009/WE, w którym wyjaśniono w 
art. 14, iż właściwy organ stwierdza, że zarządzający 
transportem jest niezdolny do kierowania operacjami 
transportowymi przedsiębiorcy, jeżeli zarządzający 
transportem utraci dobrą reputację zgodnie z przepi-
sami rozporządzenia. Dodatkowo wyjaśniono, iż do 
czasu zastosowania środków rehabilitujących zgod-
nie z odpowiednimi przepisami krajowymi certyfikat 
kompetencji zawodowych zarządzającego transpor-
tem uznanego za niezdolnego do kierowania ope-
racjami transportowymi, nie jest ważny w żadnym 
państwie członkowskim.

Zatem z przywołanej regulacji rozporządzenia 
wprost wynika, iż CKZ jest nieważny i nie można się 
nim posługiwać do czasu zastosowania środków re-
habilitujących, czyli do czasu przywrócenie komuś 
lub czemuś dobrej opinii. Czyli w omawianym przy-
padku środkiem (rehabilitującym) potwierdzającym 
odzyskanie utraconej dobrej reputacji w rozumieniu 
projektu jest ZWROT Certyfikatu Kompetencji Za-
wodowych. Jednak, że na taki środek rehabilitujący 
trzeba sobie zasłużyć, składając ponownie z wyni-
kiem pozytywnym egzamin na CKZ. Taki stan praw-
ny przedstawiony w omawianym projekcie zmiany 
ustawy opiera się również o zapis unijny rozporzą-
dzenia 1071/2009/WE („Właściwy organ może żądać 
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od przedsiębiorców, …, aby przed zastosowaniem 
środków rehabilitujących ich zarządzający transpor-
tem zdali egzaminy…”(na CKZ)).

Ponadto należy pamiętać, iż wydanie decyzji o stwier-
dzeniu niezdolność zarządzającego transportem do 
kierowania operacjami transportowymi, powinno za-
wierać uzasadnienie uwzględniające odpowiednie 
elementy o których mowa w rozporządzeniu.

Ponadto…

Certyfikaty kompetencji zawodowych w krajowym 
transporcie drogowym osób lub rzeczy wydane 
przed 4 grudnia 2011 r. będą zrównane z certyfika-
tami wymaganymi przez rozporządzenie (WE) nr 
1071/2009 w art. 21 ust. 2. Nie będzie trzeba zda-
wać egzaminu uzupełniającego.

O czym „pamiętając zapomniano….” ?!!

W nadmienionym projekcie, pojawia się kilka zapi-
sów „bo tak nakazuje rozporządzenie unijne”, bez 
wyjaśnienia ich znaczenia, bez powołania instru-
mentów do ich stosowania, o czym poniżej. 
W projekcie nowelizacji, także nie wdrążono wszyst-
kich kwestii prawnych do jakich jest zobowiązany 
wprowadzić w życie polski ustawodawca, dostoso-
wując prawo krajowe się wymagań unijnych.

1) Baza eksploatacyjna

Do wniosku o wydanie zezwolenia lub licencji należy 
dołączy oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje 
bazą eksploatacyjną, o której mowa w art. 5 lit. c 
rozporządzenia (WE) 1071/2009.

Problem w tym, iż ww. rozporządzenie w przytoczo-
nym art. 5 lit. c, wyjaśnia jedynie ogólne wytyczne 
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wyjaśniające w jakim celu ma być prowadzona 
taka beza („przedsiębiorca musi w danym państwie 
członkowskim prowadzić działalność związaną z  
pojazdami, którymi dysponuje, w sposób rzeczywi-
sty i ciągły oraz przy użyciu niezbędnego sprzętu 
administracyjnego, a  także odpowiedniego sprzę-
tu technicznego i  urządzeń technicznych, w bazie 
eksploatacyjnej, która znajduje się w  tym państwie 
członkowskim).

W rozporządzeniu nie sformułowano definicji okre-
ślającej wymagania takiej bazy, co jest działaniem 
zamierzonym i zasadnym ustawodawcy unijnego. 
Albowiem ustawodawca unijny wprost uregulował, iż 
szczegółowe warunki bazy określa państwo człon-
kowskim w którym taka baza się znajduje. Warunki 

Dodatkowo, oświadczenie te przedsiębiorca skła-
da się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. Składający oświad-
czenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 
następującej treści: „Jestem świadomy odpowie-
dzialności karnej za złożenie fałszywego oświad-
czenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań.
W związku z powyższym, zasadne są wątpliwości, 
jak organ kontrolny zamierza kontrolować i weryfi-
kować czy przedsiębiorcy posiadają bazę eksplo-
atacyjną a jeśli ją posiadają to czy spełnia wyma-
gania ?

takie, jak wiadomo, w Polsce nie istnieją …pomimo, 
iż wymóg ten obowiązuje każdego przewoźnika od 
4 grudnia 2011 r., a nasz ustawodawca miał czas od 
2009 r. na stworzenie regulacji prawnych określają-
cych wymogi jakie powinna spełniać.

Projekt wprowadza totalny absurd prawny !!! Wyma-
ga od przewoźników, spełnienia wymagań „niewia-
domych” i uzależnia od nich przyznanie uprawnień 
do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. 
Przedsiębiorcy zobligowani są do złożenia oświad-
czenia, że dysponuje bazą eksploatacyjną (która 
jest tworem „abstrakcyjnym”). Przewoźnicy są zmu-
szeni do złożenia oświadczenia o posiadaniu „rze-
komej bazy”, którą nawet nie wiedzą czy posiadają, 
bo skąd mają wiedzieć, skoro nie istnieje ani defini-
cja ani żadne wymogi jakie powinna spełniać taka 
baza !!!

Przypomnijmy zgodnie z założeniami projektu nie 
posiadając bazy nie możemy wykonywać zawodu 
przewoźnika drogowego, składając oświadczenie o 
posiadaniu bazy eksploatacyjnej jesteśmy naraże-
ni na odpowiedzialność karną za składanie fałszy-
wych zeznań, bo organ według „swojego widzimi-
sie” stwierdzi, że nasza baza to nie baza. Więcej 
komentarza ww. „planowana regulacja” nie wyma-
ga.

2) Dobra reputacja

Zagadnienie dobrej reputacji to obszerne zagadnie-
nie, o którym dokładniej w innym opracowaniu. Na-
tomiast w nawiązaniu do projektu - krótko – stanowi 
on, iż do wniosku o wydanie zezwolenia lub licencji 
należy dołączyć także:
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- oświadczenie członków organu zarządzającego 
osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną 
lub komandytową, a w przypadku innego przedsię-
biorcy - osoby prowadzącej działalność gospodar-
czą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 ustawie o transporcie 
drogowym lub rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009
- oświadczenie osoby zarządzającej transportem, 
że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa 
w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009
- oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie 
umowy do wykonywania zadań zarządzającego 
transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia 
wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w rozpo-

rządzeniu (WE) nr 1071/2009.

W rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009/WE wprost 
zobligowano państwa członkowskie do określania 
warunków, które przedsiębiorca i  zarządzający 
transportem muszą spełniać, aby zapewnić zgod-
ność z wymogiem dobrej reputacji, w rozumieniu 
przywołanego rozporządzenia.

Warunki, o których mowa powyżej, obejmują przy-
najmniej następujące wymogi:

a) dobrej reputacji zarządzającego transportem 
lub przedsiębiorcy transportowego nie podważają 
żadne poważne zarzuty, takie jak wyroki skazujące 
lub sankcje za popełnienie poważnego naruszenia 
obowiązujących przepisów krajowych w następują-
cych dziedzinach: 

- prawo handlowe,
- prawo upadłościowe
- płace i warunki zatrudnienia w zawodzie;
- prawo o ruchu drogowym
- odpowiedzialność zawodowa
- handel ludźmi lub narkotykami; oraz

b) zarządzający transportem lub przedsiębior-
ca transportowy nie zostali, w  jednym lub kilku 
państwach członkowskich, skazani za poważne 
przestępstwo ani nie nałożono na nich sankcji za 
poważne naruszenie przepisów wspólnotowych do-
tyczących w szczególności:
- czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierow-
ców, czasu pracy oraz instalacji i  używania urzą-
dzeń kontrolnych
- maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytko-
wych w ruchu międzynarodowym;
- kwalifikacji wstępnej i  ustawicznego kształcenia 
kierowców;
- badań technicznych w  celu dopuszczenia pojaz-
dów użytkowych do ruchu, w  tym obowiązkowych 
badań technicznych pojazdów silnikowych;
- dostępu do rynku międzynarodowych przewozów 
drogowych rzeczy lub, w odpowiednim przypadku, 
dostępu do rynku przewozu drogowego osób
- bezpieczeństwa w  drogowym przewozie towarów 
niebezpiecznych
- instalacji i  używania ograniczników prędkości w  
niektórych rodzajach pojazdów;
- praw jazdy
- dostępu do zawodu
- transportu zwierząt

W projekcie nie odniesiono się w ogóle co kwestii 
regulujących warunki spełniania dobrej reputacji, co 
do przedsiębiorcy czy osoby zarządzającej. A art. 
5 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym pozostaje 
bez zmian jako jedyna regulacja ustawodawcy kra-
jowego odnosząca się do wymogu dobrej reputacji 
(i warto zauważyć, że nie znajduje zastosowania 
do zarządzającego transportem). Zatem w tym za-
kresie brak jest spójności naszych przepisów krajo-
wych z unijnymi.

Ponadto i w tym przypadku, i oświadczenie o speł-
nianiu wymogu dobrej reputacji o której mowa w 
ustawie o transporcie drogowym i rozporządzeniu 
(WE) nr 1071/2009 składa się pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej za składanie fałszywych ze-
znań.

Ustawodawstwo Unijne
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3) Zdolność finansowa

Teraz

Zagadnienie wymogu zdolności finansowej jest w 
ostatnim czasie tematem bardzo burzliwym i dysku-
syjnym. Przede wszystkim z racji tej, iż od 4 grud-
nia 2011 została ograniczona forma w postaci jakiej 
przewoźnik musi potwierdzić swoją sytuację finan-
sową, jaką jest roczne sprawozdania finansowe. A 
tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy jest niemoż-
liwym złożenie takiego sprawozdania organ może 
pozwolić na poświadczenie finansowe w formie 
gwarancja bankowa lub ubezpieczenie.

Dzisiaj po „ciężkich bojach” z urzędami, instytucjami 
państwowymi i prywatnymi podmiotami „specjalizu-
jącymi” się w świadczeniu pomocy prawnej z zakre-
su prawa transportowego wiemy, że takie sprawoz-
danie może złożyć każdy przewoźnik nawet osoba 
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na 
podstawie księgach przychodów i rozchodów, które 
nie spełnia wymagań ustawy o rachunkowości, jeśli 
tylko jest w stanie na podstawie posiadanych doku-
mentów sporządzić „uproszczone sprawozdanie”. 
Albowiem zamiarem ustawodawcy unijnego było 
wprowadzenie ujednoliconej formy poświadczenia 
finansowego na terenie całej WE, które pierwsze 
będzie najbardziej dogodne dla przewoźników, a po 
drugie które faktycznie wykaże czy przedsiębiorca 
jest w stanie w każdym momencie roku finansowe-
go spełnić swoje zobowiązania finansowe. 

I takie sprawozdania są przyjmowane zarówno 
przez starostwa jaki GITD Bds.TM.

Projekt USTAWY

Projekt ustawy zakładane rygorystyczne obostrze-
nie omawianego wymogu, które same w sobie już 
jest sprzeczne.

Do wniosku o wydanie zezwolenia lub licencji nale-
ży dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunków, zdolności finansowej o których mowa 
rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009 lub art. 5 ust. 3 
pkt. 3 (który na dzień dzisiejszy jest sprzeczny z roz-
porządzeniem, i nie znajduje zastosowania wobec 
przedmiotów wykonujących transport drogowy!!!).

W projekcie niesłusznie zapisano, iż Audytorem 
lub odpowiednio upoważnioną osobą do poświad-
czenia rocznych sprawozdań finansowych, rozpo-
rządzeniu (WE) nr 1071/2009 jest biegły rewident 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 
poz. 1223, z późn. zm.).

Tymczasem nawet sama ustawa o rachunkowości 
stanowi, iż roczne sprawozdanie finansowe mogą 
być podpisane jedynie przez kierownika jednostki 
(funkcja kierownika w tym przypadku uzależniona 
jest od formy organizacyjnej jednostki np. w przy-
padku osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę 
osobę), który nie posiada uprawnień biegłego rewi-
denta !!! Ponadto do sporządzenia uproszczonego 
sprawozdania są również inne podmioty, na podsta-
wie ustawy o rachunkowości, które też nie muszą 
legitymować się uprawnieniami rewidenta biegłe-
go!!

Wejście w życie ww. omawianego projektu w takiej 
postaci jak obecnie, równoznaczne będzie z wej-
ściem życie przepisu sprzecznego z inną ustawą!

Ponadto zgodnie z projektem art. 11 ustęp 2 lit. a) 
utd starosta udzielający zezwolenia na wykonywa-
nie zawodu przewoźnika drogowego, wydaje jego 
wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie 
pojazdów samochodowych określonych we wniosku 
o udzielanie zezwolenia, dla których został udoku-
mentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie 
z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. A co z 
GITD Bds.TM, który wydaje wypisy, czy ten organ 
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nie jest zobligowany do sprawdzenia powyżej infor-
macji??

Co jeszcze nie uregulowano …..

W wielu artykułach rozporządzenia jest mowa o 
sankcji w postaci zawieszenia przez organ zezwo-
lenia. Obowiązek wprowadzenia takiej instytucji 
wynika m.in. z art. 1 rozporządzenia 1071/2009/
WE: „Każde państwo członkowskie wyznacza co 
najmniej jeden właściwy organ, który zapewnia pra-
widłowe wykonanie niniejszego rozporządzenia. 
Organy te są upoważnione do:

(…) b) udzielania zezwoleń na wykonywanie zawo-
du przewoźnika drogowego, a  także zawieszania i 
cofania tych zezwoleń (…)”

W rozporządzeniu wprost ustanowiono, iż Państwa 
członkowskie przyjmują przepisy określające sank-
cje mające zastosowanie w przypadkach naruszeń 
przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podej-
mują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich 
stosowania. Przewidziane sankcje muszą być sku-
teczne, proporcjonalne i  odstraszające (…) Sank-
cje, o których mowa, obejmują w szczególności 
zawieszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego, cofnięcie takiego zezwo-
lenia i  stwierdzenie niezdolności zarządzających 
transportem do kierowania operacjami transporto-
wymi.

Projekt nie wspomina o takiej sankcji jak zawiesze-
nie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoź-
nika drogowego.

INNE PLANOWANE ZMIANY

W projekcie jest mowa również, o innych zmianach 
niewynikających z rozporządzeń unijnych, które 
weszły w życie z dniem 4 grudnia 2011 r. Plano-
wane zmiany dotyczące m.in. obowiązku posiada-
nia licencji na podjęcie i wykonywanie działalności 
gospodarczej w zakresie krajowego przewozu osób 
pojazdem samochodowym przeznaczonym kon-
strukcyjnie do przewozu 7 - 9 osób łącznie z kierow-
cą, o tych innych planowanych zmianach w drugiej 
części artykułu.
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Projekt zmian w rozporządzeniach o dietach
NOWE STAWKI DIET od 1 września 2012 roku

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt w sprawie wysokości należności przysługują-
cych pracownikowi z tytułu podróży służbowej wynikające z art. 775 Kodeksu Pracy.
Nowe rozporządzenie miałoby zastąpić obowiązujące aktualnie dwa rozporządzania – rozporządzenie dot. 
podróży służbowych na terenie kraju i rozporządzenie dot. podróży poza granicami kraju i prawdopodobnie 
będzie obowiązywać od 1 września 2012 roku.

Podróże służbowe na terenie kraju – co 
nowego?

1) Podwyższono stawki diet.
W rozporządzeniu przewidziano wyższe o 7 zł niż 
obecnie obowiązujące stawki diet podróży krajowej 
i wynosić będą 30 zł. Zgodnie z uzasadnieniem do 
projektu nowa wysokość diety będzie obowiązywała 
co najmniej do końca 2013 roku.

2) Określono sposób zmniejszenia należnej diety w 
przypadku, gdy pracownik miał zapewnione częścio-
we bezpłatne wyżywienie.
Obowiązujące rozporządzenie nie przewiduje zmniej-
szenia przez pracodawcę kwoty diety, gdy pracownik 
zapewnione miał jeden czy dwa posiłki. W aktualnym 
stanie prawnym dieta nie przysługuję tylko wówczas, 
gdy pracownikowi zapewniono całodzienne bezpłat-
ne wyżywienie.

Zgodnie z § 4 ust. 4 projektu stawkę diety zmniejsza 
się o koszt otrzymanego bezpłatnego wyżywienia 
przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
 - śniadanie 25% diety
 - obiad 50% diety
 - kolacja 25% diety

3) Analogicznie jak w przypadku stawki za dietę 
wzrośnie ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środ-
kami komunikacji miejscowej z 4,60zł do 6 zł, który 
zgodnie z § 8 projektu wynosi 20% diety za każdą 
rozpoczętą dobę podróży krajowej.

4) Ryczał za nocleg zgodnie z § 9 projektu nadal wy-
nosi 150% diety, ale jego stawka wzrośnie z dniem 1 
września 2012 z 34,50 zł do 45 zł.
Dodatkowo określono jednak limit noclegowy, gdzie 
za nocleg podczas podróży krajowej w hotelu lub 
innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pra-
cownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości 
zatwierdzonej rachunkiem, jednak jak dodano nie 
większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrot-

ność stawki diety tj. 600zł.

Podróże służbowe poza granicami kra-
ju – co zmieniono?

1) Zmieniono wysokość diet oraz limitów noclego-
wych dla przeważającej większości państw i rodzaj 
waluty z USD na EUR w kilkunastu krajach. Wyso-
kości diet i limitów noclegowych określono w załącz-
niku do projektu.

2) Istotną zmianę widzimy w § 13 ust. 2 projektu dot. 
diet obowiązujących dla docelowego państwa podró-
ży zagranicznej. Dodano drugie zdanie, że w przy-
padku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch 
lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej 
niż jedno państwo docelowe. Zgodnie z uzasadnie-
niem do projektu pozwoli do wyeliminować zgłasza-
ne dotychczas wątpliwości, czy w przypadku gdy 
pracownik wykonuje zadania służbowe w dwu lub 
więcej państwach (rozumianych jako państwa doce-
lowe) pracodawca może ustalić wysokość diet, prze-
widzianych w załączniku, odpowiednią dla każdego 
z tych państw, a nie tylko jedną stawkę diety.

3) Jak przewiduje § 20 projektu w przypadku choroby 
pracownika podstałej podczas podróży zagranicznej 
przysługuje mu zwrot udokumentowanych niezbęd-
nych kosztów leczenia za granicą. Zwrot kosztów, o 
których mowa powyżej następuje ze środków praco-
dawcy za wyjątkiem jednak świadczeń zdrowotnych 
udzielonych zgodnie z przepisami o koordynacji sys-
temów zabezpieczeń w Unii Europejskiej, o których 
mowa w art. 5 pkt. 32 ustawy w dnia 27 sierpnia 2004 
roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych, o czym czytamy dalej 
w znowelizowanym paragrafie projektu.

4) Zmianie uległa także w § 21 projektu regulacja 
dotycząca zaliczki na koszty podróży zagranicznej 
wypłacanej pracownikowi przed podróżą, a miano-
wicie określono według jakiego kursu waluty należy 
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ustalić zaliczkę wypłacaną w walucie polskiej, gdzie 
czytamy ust. 2 § 21 za zgodą pracownika zaliczka 
może być wypłacona w walucie polskiej w wysokości 
stanowiącej równowartość przysługującej pracowni-
kowi zaliczki w walucie obcej według średniego kur-
su złotego w stosunku do walut obcych Narodowego 
Banku Polskiego, o których mowa w przepisach w 
sprawie walut obcych określonych jako wymienialne, 
z dnia wypłaty zaliczki.

Diety wolne od podatku dochodowego

Warto wspomnieć, iż w świetle odrębnych przepisów 
diety oraz inne należności za czas podróży służbo-
wej pracownika:

- są wolne od podatku dochodowego (art. 21 ust 1 
pkt 16 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2010 r 
nr 51, poz 307)
- a także nie stanowią podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe (§ 2 ust. 1 pkt 
15 rozporządzania Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

do wysokości określonej w przepisach wydanych 
przez ministra właściwego do spraw pracy w spra-
wie wysokości oraz warunków ustalania należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w 
państwowej lub samorządowej jednostce sfery bu-
dżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze 
kraju oraz poza granicami kraju.

Określenie innej stawki diety

Zgodnie z Kodeksem Pracy 77 § 3 9 warunki wy-
płacania należności z tytułu podróży służbowej dla 
pracowników spoza sfery budżetowej określa się w 
układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradza-
nia lub umowie o prace, gdy pracodawca nie jest ob-
jęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiąza-
ny do ustalenia regulaminu wynagradzania.

Ustalenie innych stawek diet (zgodnie z art. 77 § 4 
10 KP) następuje w drodze postanowienia przepi-
sów wewnętrznych firmy, tak więc wysokość diet na 
obszarze kraju oraz poza granicami kraju jest możli-
we pod jednym warunkiem: wysokość takiej diety nie 
może być niższa niż dieta z tytułu podróży służbowej 
na terenie kraju.
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KONTROLA ITD
W FIRMIE TRANSPORTOWEJ
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W ostatnim czasie nasilone kontrole ITD dają się we 
znaki firmom transportowym. 
W dużym stopniu spowodowane to jest zmianami, 
które nastąpiły po 4 grudnia 2011 i od stycznia 2012 
roku.
Do końca 2014 roku zgodnie z wymogami unijny-
mi będą sprawdzone wszystkie firmy transportowe, 
głównie pod kątem spełnienia wymogów wynikają-
cych z Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

O czym należy pamiętać przygotowując się do kon-
troli.....

Termin rozpoczęcia kontroli

W momencie otrzymania zawiadomienia o zamiarze 
wszczęcia kontroli w przedsiębiorstwie należy mieć 
na uwadze fakt, iż zgodnie z Ustawą o swobodzie 
działalności gospodarczej z art. 79 ust 4: „kontrolę 
wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie 
później niż przed upływem 30 dni od dnia doręcze-
nia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. 
Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 
dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie 
kontroli wymaga ponownego zawiadomienia”. Tak 
więc każda firma ma przynajmniej 7 dni na przygo-
towanie dokumentacji podlegającej kontroli.

Ponadto, zgodnie z art. 79a ust 8 w/w ustawy zakres 
kontroli nie może wykraczać poza wskazany w upo-
ważnieniu. Jeżeli organ chciałby poszerzyć zakres 
kontroli musi zgłosić to na piśmie.

Przedmiotową kontrolę przeprowadza się w obec-
ności kontrolowanego przedsiębiorcy. W przypad-
ku jego nieobecności jest on zobligowany pisemnie 
upoważnić osobę uprawnioną do reprezentowania 
go w czynnościach kontrolnych. Upoważnienie takie 
musi spełniać następujące wymogi:

- forma pisemna
- przechowywane w siedzibie przedsiębiorcy
- okazywane na żądanie organów kontrolnych
- może być kierowane do kilku osób, zwłaszcza jeśli 
zakres przedmiotowy upoważnienia dla poszczegól-
nych z nich będzie się różnił

UWAGA!
Jeżeli przedsiębiorca nie wskaże osoby upo-
ważnionej do reprezentowania go podczas jego 
nieobecności może zostać ukarany grzywną nie 
mniejszą niż 1 000 zł.

Z doświadczenia wiemy, że największa część kary 
jest nakładana za dokumentację związaną wykre-
sówkami. Sprawowanie nadzoru nad przestrzega-
niem przez kierowców norm czasu prowadzenia 
pojazdu, prawidłowego odbierania przerw i odpo-
czynków, właściwego użytkowania analogowych i 
cyfrowych urządzeń rejestrujących jest nie lada wy-
zwaniem.
Prawidłowe przygotowanie tarcz tachografu może 
mieć duże wpływ na wynik kontroli.

O czym należy pamiętać przygotowując 
wykresówki do kontroli??

Kierowca powinien mieć udokumentowaną pełną 
aktywność w dobie. W dniu w którym prowadzi po-
jazd i posiada wykresówkę aktywność jest rejestro-
wana przez tachograf. Jeżeli odbiera odpoczynek 
na otwartym tachografie musi pamiętać o dokonaniu 
obrysu postoju (lub innej aktywności) przed włoże-
niem i po wyciągnięciu wykresówki z tachografu, tak 
aby udokumentowane były 24 godziny w dobie.

Przykład:
Jeśli tachograf rejestrował aktywność kierowcy w 
godzinach 8:00 – 16:00, kierowca powinien doko-
nać obrysu na rewersie w godzinach 00:00 – 08:00 
i 16:00 – 24:00 w miejscu, gdzie widnieje piktogram 
łóżeczka (jeśli w tym czasie odbierał odpoczynek).
Jeżeli w tym czasie dojeżdżał do samochodu, któ-
ry nie znajdował się w bazie przedsiębiorcy ani w 
miejscu zamieszkania powinien także to udokumen-
tować na wykresówce.

Wykresówki wraz z zaświadczeniami po-
winny tworzyć ciągłość

Dni, w których kierowca nie prowadził pojazdu po-
winien mieć udokumentowane na zaświadczeniach. 
Należy stosować tylko zaświadczenia na zatwier-
dzonym przez UE formularzu, gdzie jest możliwość 
udokumentowania m.in. urlopu kierowcy, zwolnienia 
lekarskiego, czasu wolnego i odpoczynku, pracy in-
nej niż prowadzanie pojazdu (np. pracy na warszta-
cie) bądź kierowania pojazdem wyłączonym z roz-
porządzenia 561/2006 WE (np. linie regularne do 50 
km).

Dane na wykresówkach

Kierowca powinien pamiętać także o prawidłowym 
wypełnianiu wykresówki. Powinna być ona opatrzo-
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na w takie informacje jak: imię i nazwisko kierowcy, 
miejscowość włożenia i wyciągnięcia wykresówki, 
numer rejestracyjny pojazdu, stanu licznika pojazdu 
w momencie włożenia i wyciągnięcia wykresówki. Za 
brak każdego elementu grozi kara 50 zł dla przed-
siębiorcy. Taka sama kwota grozi kierowcy podczas 
kontroli na drodze.

W przypadku zmiany samochodu na posiadający 
taki sam typ tachografu, zmiana ta powinna być udo-
kumentowana na rewersie wykresówki w miejscu do 
tego przeznaczonym. Kierowca powinien zawsze 
spisywać stan licznika w momencie przejęcia i od-
stąpienia samochodu innemu kierowcy i udokumen-
tować to na tej samej wykresówce. Innej wykresówki 
używamy w przypadku przejęcia samochodu posia-
dającego inny typ tachografu.

W przypadku awarii tachografu wszystkie aktyw-
ności powinny być obrysowane przez kierowcę na 
rewersie wykresówki. Kierowca powinien także uza-
sadnić błędne użycie selektora, oraz wskazać, że 
w miejscu gdzie widnieje inna aktywność kierowca 
odebrał przerwę lub odpoczynek.

Kierowcy użytkujący tachograf cyfrowy

W sytuacji użytkowania tachografu cyfrowego kie-
rowcy powinni pamiętać o prawidłowym logowaniu 
się do tachografu przed rozpoczęciem pracy, tak aby 
podczas podglądu pliku cyfrowego widniał piktogram 
łóżeczka. Nieprawidłowe logowanie do tachografu 
jest symbolizowane „?” na podglądzie pliku. W dni, 
które kierowcy nie prowadzili pojazdu powinni mieć 
także wystawione zaświadczenia unijne (pamiętamy, 
aby zaświadczenia były zawsze wystawiane, na dni 
kiedy kierowca odbiera tygodniowe odpoczynki).

Co w przypadku przekroczenia norm Roz-
porządzenia 561/2006 WE??

Jeżeli kierowcy przekroczyli obowiązujące ich nor-
my mogą opisać wykresówki art. 12 Rozp. 561/2006 
WE. Jeżeli skrócili odpoczynek bądź przerwę, wydłu-
żyli czas prowadzenia pojazdu na rewersie wykre-
sówki powinni podać artykuł, na który się powołują 
oraz powód odstępstwa. Należy pamiętać, że Art. 12 
Rozp. 561/2006 WE można się posłużyć w przypad-
kach nieprzewidzianych, wynikłych nagle podczas 
zadania przewozowego przekroczenia norm i odstą-
pienia te nie powinny mieć charakteru nagminnego 
i rażącego.

O ile w przypadku wykresówki nie ma problemu z 
opisaniem jej w sytuacji przekroczenia normy, to 
odnośnie kart kierowcy sprawa wygląda troszeczkę 
inaczej. Kierowca w dniu, w którym dokonał prze-
kroczenia normy powinien mieć zrobiony wydruk z 
tachografu cyfrowego i w tym dniu powinien prawi-
dłowo opisać wydruk art. 12 Rozp 561/2006/ WE, i 
tylko to może uchronić przed nałożeniem kary – wy-
druki z tachografu cyfrowego też są brane pod uwa-
gę podczas kontroli.

Co podlega kontroli przez WITD w firmie??

WITD na zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia 
kontroli wskazuje zakres dokumentów, które będą 
sprawdzane podczas kontroli. Oprócz tarcz tacho-
grafu i harmonogramów (dotyczy przewozu osób na 
liniach do 50 km) organ sprawdza także m.in. do-
kumenty związane z dostępem do rynku przedsię-
biorcy – m.in. certyfikat kompetencji zawodowych, 
spełnienie warunków dobrej reputacji, wykaz samo-
chodów używanych do przewozu rzeczy lub osób – 
m.in. wypisy, ubezpieczenie OC, akta pracownicze 
kierowców – umowy, ważność badań lekarskich, za-
świadczenia o ukończeniu kursów na przewóz rze-
czy lub osób itp.

MT 4/12 str. 35



Suma kar nałożonych podczas kontroli 
WITD w przedsiębiorstwie

Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym (art. 92a 
ust 3) suma kar pieniężnych nałożonych za narusze-
nia stwierdzone podczas kontroli w podmiocie wyko-
nującym przewóz drogowy nie może przekroczyć:

1) 15 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego 
kierowców w liczbie średnio do 10 w okresie 6 mie-
sięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
2) 20 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego 
kierowców w liczbie średnio od 11 do 50 w okresie 6 
miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
3) 25 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego 
kierowców w liczbie średnio od 51 do 250 w okresie 
6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
4) 30 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego 
kierowców w liczbie większej niż 250 w okresie 6 
miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

Nałożenie powyższej kary pieniężnej w drodze de-
cyzji administracyjnej, nie wyklucza wszczęcia po-
stępowania o cofniecie licencji, jeśli podczas kontroli 
ujawniono naruszenia w wyniku których organ jest 
obligowany do wydania takiej decyzji, a nawet skie-
rowania sprawy do prokuratury jeśli podczas kontroli 
organ ujawnił ponadto okoliczności uzasadniające 
prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa.

Liczba dni kontroli organu kontroli

Zgodnie z art. 83 ust 1 Ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej czas trwania wszystkich kontroli 
organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku ka-
lendarzowym nie może przekraczać:

1) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni 
roboczych;
2) w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni 
roboczych;
3) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 
dni roboczych;
4) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 
48 dni roboczych.

Mając na myśli „wszystkich kontroli organu kontroli” 
ustawa mówi o poszczególnych organach kontroli. 
Dni kontroli różnych organów kontroli nie podlegają 
sumowaniu.

Po kontroli....

Po kontroli przedsiębiorca otrzymuje protokół kontroli 
zawierający ewentualnie uchybienia występujące w 
firmie. Do momentu wydania decyzji można składać 
wyjaśnienia do protokołu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzającej 
uchybienia oprócz ewentualnie nałożonych kar na 
przedsiębiorcę zgodnie z załącznikiem III do UoTD 
organ wzywa przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzo-
nych uchybień w wyznaczonym terminie. Maksymal-
ny wymiar kary, który grozi firmie transportowej jest 
dość częstym przypadkiem, a spowodowane jest to 
głównie karami za przekroczone normy czasu pra-
cy kierowcy. Tak więc bardzo istotnym jest regular-
na kontrola i analiza wykresówek celem sprawdzenia 
prawidłowego użytkowania ich przez kierowców.

Ale kara pieniężna tak jak zostało to już wspomniane 
powyżej, to nie najbardziej dotkliwy skutek kontroli. 
W przypadku, gdy firma nie spełnia wymagań upraw-
niających do wykonywania działalności w zakresie 
transportu drogowego, kontrola może zakończyć się 
dla przewoźnika złożeniem wniosku o wszczęcie po-
stępowania o cofnięcie licencji.

Organ kontrolny wydaje decyzje o cofnięciu licencji 
lub zezwolenia na postawie ustawy o transporcie dro-
gowym (w art. 15 i art. 24 ust. 4–6).). Ustawa ta podaje 
zamknięty katalog okoliczności kiedy organ obligato-
ryjne wydaje decyzję o cofnięciu licencji lub zezwole-
nia, oraz inne naruszenie na podstawie których organ 
kontrolny MOŻE A NIE MUSI wszcząć postępowanie 
o cofnięciu licencji lub zezwolenia, o czym dokładnej 
w następnym artykule.
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AutoCuby
Pojazdy z homologacją według dyrektywy 2007/46 WE
Firma Auto-CUBY to uznany w Polsce, jak i za granicą lider branży motoryzacyjnej. Od początku 
swojego istnienia, to jest od 1996 roku sukcesywnie udoskonalamy swoje umiejętności w produkcji 
zabudów autobusowych na bazie Mercedes Benz Sprinter, Volkswagen oraz Iveco.

Wiele lat doświadczeń pozwoliło nam na stworzenie bogatej oferty, która jest systematycznie rozszerzana i 
unowocześniana. Zabudowy w wersji miejskiej, turystycznej, VIP oraz specjalnej cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem klientów w Polsce, całej Europie, jak i poza jej granicami. Przyczyniło się to do rozbu-
dowania sieci naszych autoryzowanych przedstawicieli w Niemczech,  Austrii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, 
Danii, Estonii, a także Izraelu.

Jako wieloletni partner Mercedes Benz i Volkswagen, wysoko stawiamy sobie poprzeczkę  w kwestii stan-
dardów naszych pojazdów. Szczególną uwagę zwracamy na komfort  i bezpieczeństwo podróży. Nasze 
kwalifikacje potwierdzają certyfikaty wydane przez światowe jednostki certyfikująco - badawcze, takie jak : 
TÜV Rheinland, Idiada oraz Dekra.. 

W związku z coraz liczniejszymi doniesieniami prasowymi o zaostrzeniach przepisów w „ Prawie  o ruchu 
drogowym”, także Auto-CUBY stara się być na bieżąco. Wszystkie nowe pojazdy oferowane przez naszą 
firmę  posiadają odpowiednie homologacje i certyfikaty.
Nowelizacja przepisów wdraża dyrektywę 2007/46/WE, określającą szczegółowe wymagania homologacyj-
ne, a ich spełnienie jest niezbędne, by nowe typy pojazdów i ich komplementacja była zgodna z wymogami 
stawianymi przez Unię Europejską.
 
Zabudowy Auto-CUBY już teraz spełniają wymagania stawiane pojazdom służącym do przewozu osób, a 
cała oferta dostosowana jest do zmian, które wchodzą lub już weszły w życie. 
Jako nieliczni w Polsce możemy poszczycić się posiadaniem dyrektywy 2007/46/WE. Zgodnie z nią, świa-
dectwo homologacji dla nowego typu pojazdu, wydane w jednym z krajów UE jest dokumentem prawnie 
obowiązującym na terenie wszystkich pozostałych państw unijnych. Takie rozwiązanie zastępuje osobne 
procedury homologacji typu pojazdu, przedmiotów wyposażenia  i części, stanowiąc zharmonizowaną proce-
durę homologacji, uniwersalną w ramach UE. Ostatecznie dyrektywa ułatwia sam proces rejestracji. Pojazd 
zarejestrowany zgodnie  z postanowieniami przedmiotowej dyrektywy w jednym z państw członkowskich UE 
może zostać sprzedany do innych państw należących do Unii, bez konieczności uzyskania nowej aprobaty 
typu.

Nowe regulacje przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, wykluczając z obrotu pojazdy wprowadzane 
do ruchu drogowego z pominięciem szczegółowych procedur homologacyjnych. Nie ma zatem wątpliwości, 
że Auto-CUBY w szczególny sposób dba o swoich klientów, również poprzez zagwarantowanie im najwyż-
szego poziomu jakości i bezpieczeństwa jazdy. 

Mając więc na uwadze wszelkie nowelizacje, regulacje i ich obostrzenia, śmiało możemy stwierdzić, że Auto-
CUBY nie odpuszcza, nie poddaje się. Wręcz przeciwnie, stawia czoła tym wymaganiom, dbając o środowi-
sko, bezustannie podnosząc komfort, bezpieczeństwo i jakość swoich usług oraz towarów, poprzez ciągłe 
udoskonalanie oraz stałą kontrolę zgodności produkcji. 

Jacek Kiedrowicz



Odszkodowanie za przewożony towar na podstawie konwencji CMR
Przewoźnicy, którzy wykonują przewóz towarów na 
podstawie Konwencji CMR odpowiadają zgodnie z 
art. 23 ust. 1 na zasadzie ryzyka za:
- całkowite lub częściowe zaginięcie towaru,
- całkowite lub częściowe uszkodzenie towaru,
- opóźnienie dostawy.
Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka oznacza, 
że nawet w momencie kiedy to przewoźnik wyka-
że brak swojej winy nie zwalnia go to z odpowie-
dzialności odszkodowawczej za szkody powstałe w 
przewożonym towarze.

Zaginięcie towaru ma miejsce w sytuacji, kiedy 
przewoźnik pomimo upływu terminu dostawy nie 
może wydać towaru odbiorcy. Art. 20 Konwencji 
CMR stanowi, iż towar uważa się za zaginiony jeżeli 
przewoźnik w ciągu 30 dniu po upływie umówione-

go terminu nie jest w stanie wydać go odbiorcy, a 
jeżeli terminu takiego nie umówiono- w ciągu 60 dni 
po przyjęciu towaru do przewozu.

Uszkodzenie przesyłki polega na zmianie jako-
ściowej towaru uniemożliwiające korzystanie z 
niego w sposób prawidłowy. Uszkodzenie może 
także obniżyć wartość użytkową lub wymienną 
towaru.

Przewoźnik odpowiada także za nieterminowe wy-
konanie przewozu. Termin przewozu nie musi być 
obligatoryjnie zawarty w liście przewozowym CMR. 
Jednak jeżeli stronie zależy na terminowym, szybkim 
dostarczeniu przesyłki zastrzeżenie terminu może 
zawrzeć w liście przewozowym. Jeżeli termin nie zo-
stał zawarty w liście przewozowym opóźnienie ma 
miejsce gdy czas trwania przewozu przekroczy czas 
jaki można przyznać starannym przewoźnikom.

JADWIGA DUDZIK



Odszkodowanie za przewożony towar na podstawie konwencji CMR
Kto jest uprawniony do dochodzenia roszczeń od-
szkodowawczych za szkody w towarze??

Konwencja CMR stanowi, że osobą uprawnioną 
do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wo-
bec przewoźnika może być nadawca lub odbiorca 
przesyłki. Roszczenia te przysługują osobie, która 
jest uprawniona do rozporządzania towarem, czyli 
jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie 
w sprawie I ACr 673/96 Konwencja CMR normując 
zasady odpowiedzialności przewoźnika za przesył-
kę nie określa wprost, kto jest legitymowany do do-
chodzenia odszkodowania - nadawca czy odbiorca. 
Decydują o tym ogólne zasady odpowiedzialności 
odszkodowawczej, a wiec m.in. zasada, iż uprawnio-
nym do uzyskania odszkodowania jest ten, kto po-
niósł szkodę podlegającą naprawieniu. Do momentu 
wydania przesyłki odbiorcy osobą taką jest nadaw-

ca, zaś z chwilą przejęcia przesyłki przez odbiorcę - 
odbiorca. Istnieją jednak sytuacje, kiedy to odbiorca 
od samego początku jest uprawniony do rozporzą-
dzania towarem i dochodzenia roszczeń odszkodo-
wawczych. Taka sytuacja ma miejsce, gdy nadawca 
uczyni taką wzmiankę w liście przewozowym.

Na podstawie jakich kryteriów ustala się wartość 
towaru??

Art. 23 Konwencji CMR stanowi, że odszkodowanie 
oblicza się według wartość towaru w miejscu i w cza-
sie przyjęcia go do przewozu. Przy ustalaniu warto-
ści towaru bierze się pod uwagę:

- cenę giełdową, bądź w razie jej braku
- bieżącą cenę rynkową, a sytuacji braku jednej i dru-
giej
- zwykłą wartość towarów tego samego rodzaju i ja-
kości.

Wiele wątpliwości budzi ustalenie wartości towa-
ru na podstawie faktury VAT. Konwencja CMR nie 
przewiduje możliwości ustalenia wartości towaru na 
podstawie faktury VAT. Może ona, jedynie stanowić 
środek dowodowy. Aby ustalić wartość towaru nie 
jest także istotny koszt wytworzenia takiego towa-
ru. Istotna jest jedynie cena tego towaru w miejscu 
i czasie nadania go do przewozu, czyli wartość za 
jaką towar mógłby być sprzedany w normalnym ob-
rocie.

Jaka może być wysokość odszkodowania za cał-
kowite lub częściowe zaginięcie towaru??

Konwencja CMR nie przewiduje pełnego odszkodo-
wania, które pokrywałoby zarówno straty rzeczywi-
ście poniesione jak i spodziewane, a utracone ko-
rzyści. Odszkodowanie za całkowite lub częściowe 
zaginięcie nie może przewyższać wartości towaru w 
miejscu i czasie przyjęcia go do przewozu. Konwen-
cja oprócz ograniczenia wartości odszkodowania 
wprowadza także kwotowe ograniczenie wysokości 
odszkodowania. Art. 23 ust. 3 stanowi, że odszko-
dowanie nie może przekroczyć 8,33 SDR za 1 kg 
brakującej wagi. Problem pojawia się w sytuacji, kie-
dy waga przewożonego towaru jest nieduża w sto-
sunku do jego wartości. Ustawodawca przewidział tą 
okoliczność wprowadzając zapis gdzie daje nadaw-
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cy możliwość zadeklarowania w liście przewozowym 
za umówioną dodatkową opłatą wartość towaru, któ-
ra będzie przekraczała granicę wymienioną w art. 
23 ust. 3. Jeżeli nadawca zadeklaruje taką kwotę to 
ona zastępuję tę granicę 8,33 SDR. Aby deklaracja 
taka była skuteczna musi być zapisana w liście prze-
wozowym a także przewoźnik musi wyrazić na nią 
zgodę.

Jak wysokie może być odszkodowanie za szko-
dę spowodowaną opóźnieniem??

Art. 23 ust. 5 Konwencji CMR ogranicza wysokość 
odszkodowania za szkodę spowodowaną opóźnie-
niem do wysokości kwoty przewoźnego. Takie ogra-
niczenie ma jedynie zastosowanie w odniesieniu do 
szkód innych niż szkody w substancji towaru. Wyso-
kość odszkodowania za opóźnienie może pokrywać 
rzeczywistą szkodę jak także i utracone korzyści, 
tak aby nie przekraczała wysokości przewoźnego. 
Jeżeli jednak w skutek opóźnienia dostawy doszło 
do szkody w substancji towaru wysokość odszkodo-
wania ustalana jest w oparciu o zasady ogólne. Od-
szkodowanie za opóźnienie dostawy należy się tylko 
w sytuacji, kiedy osoba uprawniona do dochodzenia 
odszkodowania z tytułu szkody za opóźnienie zgłosi 
swoje zastrzeżenia w terminie 21 dni od momentu 
dostarczenia towaru.

Jak wysokie może być odszkodowanie za uszko-
dzenie towaru??

Konwencja CMR stanowi, że wysokość odszkodo-
wania za uszkodzenie towaru ustala się poprzez 
określenie kwoty, o jaką obniżyła się wartość towa-
ru. Ustalona kwota nie może jednak przewyższać 
kwoty, którą otrzymałaby osoba uprawniona w mo-
mencie zaginięcia całej przesyłki. Czasami jednak 
nie cała przesyłka została uszkodzona, ale jej część. 
Wtedy wysokość odszkodowania nie może przewyż-
szyć kwoty jaką trzeba by było zapłacić w momencie 
zaginięcia tej części, która doznała uszkodzenia.

Kiedy osoba uprawniona powinna zgłosić za-
strzeżenia co do szkody??

Odbiorca przyjmując towar powinien sprawdzić w 
obecności przewoźnika jego stan i zgłosić wszel-
kie zastrzeżenia dotyczące stanu przesyłki w chwi-
li dostawy (w przypadku widocznych braków lub 
uszkodzeń) lub w terminie 7 dni od daty dostawy (w 
przypadku braków lub uszkodzeń niewidocznych). 

Jeżeli odbiorca nie zgłosił tych zastrzeżeń w oma-
wianych terminach istnieje domniemanie że towar, 
który otrzymał jest zgodny z towarem opisanym w 
liście przewozowym. Przepisy te regulują tzw. akty 
staranności odbiorcy i mają na celu zabezpieczenie 
roszczeń wobec przewoźnika poprzez zebranie nie-
zbędnych dowodów potwierdzających fakt powstania 
szkody i jego rozmiar. Szkoda widoczna zauważona 
jest przed rozpakowaniem przesyłki, a w przypadku 
przesyłki całopojazdowej przed przystąpieniem do 
rozładunku. Jeżeli przewóz odbywał się zamknię-
tymi środkami transportowymi istotny jest moment 
otwarcia tego środka.
Szkoda niejawnej natomiast nie można dostrzec 
przed otwarciem przesyłki.

Przewoźnicy często zadają pytanie czy istnieje obli-
gatoryjny obowiązek sporządzenia protokołu o sta-
nie przesyłki. Otóż Konwencja CMR nie przewiduje 
wymogu sporządzenia takiego protokołu. Konwen-
cja mówi tylko o sprawdzeniu towaru przez odbiorcę 
wraz z przewoźnikiem lub o zgłoszeniu przewoźniko-
wi zastrzeżeń co do szkody. Jednak w celu udowod-
nienia zakresu szkody to w interesie odbiorcy jest 
sporządzenie protokołu o stanie towaru, a także wy-
konanie zdjęć towaru w momencie otwarcia pojazdu i 
jego rozładunku lub nawet utrwalenie przebiegu tych 
czynności za pomocą kamery. Nie dokonanie tych 
czynności może wywołać skutek w postaci uznania 
zastrzeżeń osoby uprawnionej za niewiarygodne. 
Jeżeli chodzi zaś o szkody niejawne istnieje wymóg 
zgłaszania ich w formie pisemnej.

Kiedy roszczenia odszkodowawcze ulegają 
przedawnieniu??

Konwencja CMR jako zasadę przyjmuje roczny ter-
min przedawnienia roszczeń o wykonywanie mię-
dzynarodowego przewozu towarów, jak i również 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania obowiązków wynikających z Konwencji 
CMR. Jednak od tej zasady Konwencja CMR przewi-
duje wyjątek. Sytuacja odnosi się do roszczeń, które 
wynikają z winy kwalifikowanej (tzn. złego zamiaru 
lub niedbalstwa) strony wobec której roszczenia są 
dochodzone.
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W poniższym opracowaniu omówiono kolejno 
dobrą reputację zarządzającego transportem 
w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym 
oraz w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 
1071/2009 obowiązującego na terenie naszego 
kraju od 4 grudnia 2011. Celem tego opracowa-
nia jest dokonanie porównania tych dwóch regu-
lacji, które zgodnie z obowiązującymi normami 
prawnymi powinny być spójne. Czy są…? o tym 
właśnie poniżej!

SŁOWO WSTĘPNE

Od 4 grudnia 2011 r. na mocny Rozporządze-
nia (WE) nr 1071/2009 „w szeregach każdego 
przedsiębiorstwa” wykonującego licencjonowa-
ny transport drogowy: „Należy wyraźnie określić 
osoby fizyczne o dobrej reputacji i wymaganych 
kompetencjach zawodowych i wskazać je wła-
ściwym organom. Osoby te, zwane dalej „za-
rządzającymi transportem”, powinny posiadać 
miejsce zamieszkania w państwie członkowskim 
oraz w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzać 
operacjami transportowymi przedsiębiorców zaj-
mujących się transportem drogowym. (…)” [Pre-
ambuła akapit (9) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego I Rady (We) Nr 1071/2009 z dnia 
21 października 2009 r. ustanawiające wspólne 
zasady dotyczące warunków wykonywania za-
wodu przewoźnika drogowego i uchylające dy-
rektywę Rady 96/26/WE].

Niniejsze opracowanie, zostało poświęcone 
„dobrej reputacji” zarządzającego transportem, 
czyli jednemu z koniecznych wymogów jakie 
musi spełniać taka osoba, aby móc pełnić ww. 
„funkcję”. Taki stan prawny wynika z przepisów 
Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, co zostało 
podkreślone nie tylko w fragmencie Preambuły 
zacytowanym na wstępie niniejszego opraco-

wania, ale wielokrotnie w przepisach przedmio-
towego aktu prawnego, o których poniżej.

DOBRA REPUTACJA W USTAWIE O TRANS-
PORCIE DRODOWYM

Zagadnienie dobrej reputacji w ustawie o trans-
porcie drogowym (zwanej dalej utd) zostało ure-
gulowane w art. 5 ust. 3 pkt. 1 w którym ustawo-
dawca ustanowił, iż:

„1) członkowie organu zarządzającego osoby 
prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub 
komandytową, a w przypadku innego przed-
siębiorcy – osoby prowadzące działalność go-
spodarczą, spełniają wymogi dobrej reputacji; 
wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony lub 
przestał być spełniany przez te osoby, jeżeli:

a) zostały skazane prawomocnym wyrokiem 
sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbo-
we, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 
mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodno-
ści dokumentów, ochronie środowiska lub wa-
runkom pracy i płacy albo innym przepisom do-
tyczącym wykonywania zawodu,
b) wydano w stosunku do tych osób prawomoc-
ne orzeczenie zakazujące wykonywania działal-
ności gospodarczej w zakresie transportu dro-
gowego”.

Na pierwszy przysłowiowy „rzut oka” czytając 
powyżej cytowany przepis widać, iż adresatem 
przedmiotowego obowiązku są TYLKO I WY-
ŁĄCZNIE członkowie organu zarządzającego 
osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jaw-
ną lub komandytową, osoby fizyczne prowadzą-
ce działalność gospodarczą.
W art. 5 jak i w całym krajowym akcie prawnym 
regulującym kwestie transportu drogowego, nie 
ma wzmianki o dobrej reputacji zarządzającego 
transportem. Pomimo, iż Nasz ustawodawca 

Osoba zarządzająca w firmie transportowej
Monika Skowyra
DOBRA REPUTACJA (III cz.)
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został obciążony wdrożeniem w życie takiej re-
gulacji prawnej, przez przepisy wspólnotowe.

Po pierwsze:
Otóż, zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 
1071/2009, który reguluje warunki związane z 
wymogiem dobrej reputacji, z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w rozporządzeniu 
(o których później), państwa członkowskie okre-
ślają warunki, które przedsiębiorca i zarządza-
jący transportem muszą spełniać, aby zapewnić 
zgodność z wymogiem dobrej reputacji, o któ-
rym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b – tego rozporzą-
dzenia.

Po drugie:
Dodatkowo wyjaśniono, iż przy określaniu, czy 
przedsiębiorca spełnił ten wymóg (co przypo-
mnijmy jeszcze raz jest warunkiem koniecznym, 
aby wykonywać zawód przewoźnika drogowe-
go), państwa członkowskie uwzględniają postę-

powanie przedsiębiorcy, jego zarządzających 
transportem oraz innych odpowiednich osób 
określonych przez dane państwo członkowskie.

Po trzecie:
W rozporządzeniu wyjaśniono także zakres 
przedmiotowy rozumienia pojęcia „dobrej re-
putacji”, a mianowicie mówiąc o dobrej reputa-
cji należy mieć na uwadze każde odniesienie, 
o których mowa w rozporządzeniu do wyroków 
skazujących, sankcji lub naruszeń obejmuje wy-
roki skazujące, sankcje lub naruszenia samego 
przedsiębiorcy, jego zarządzających transpor-
tem oraz innych odpowiednich osób określo-
nych przez dane państwo członkowskie.

 Zatem wstępnie reasumując …

Po 4 grudnia 2011 r. nie dokonano „aktualizacji” 
wymogów prawnych „dobrej reputacji” w trans-
porcie drogowym, pomimo, iż taki obowiązek 



wynika z regulacji wspólnotowych i co oznacza, 
iż w chwili obecnej nasza ustawa jest niezgodna 
z przepisami unijnymi. W związku z tym co powy-
żej, już po zapoznaniu się z pierwszymi wersami 
przepisów rozporządzenia regulujących warunki 
dobrej reputacji, możemy zauważyć, że:

1) W ustawie o transporcie drogowym, nie ure-
gulowano i nie odniesiono się do wymogu „do-
brej reputacji” zarządzającego transportem. Po-
mimo, iż jest to wymogiem koniecznym.

2) Dobrą reputacją powinien cieszyć się przed-
siębiorca uprawniony do wykonywania zawodu 
przewoźnika drogowego, taki wymóg spełnia on 
tylko w przypadku gdy, dobrą reputację „cieszy 
się”, nie tylko sam przedsiębiorca, ale zrządza-
jący transportem i ewentualnie inne osoby z nim 
związane. W ustawie o transporcie wymóg do-
brej reputacji stwierdza się tylko poprzez zwe-
ryfikowania jej posiadania przez podmioty o 
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 (cytowany 
powyżej), bez względu na dobrą reputację za-
rządzającego transportem.

3) W ustawie o transporcie drogowym zweryfi-
kowanie wymogu dobrej reputacji określonych 
przepisami podmiotów dokonuje się tylko po-
przez zbadanie czy nie są one prawomocnie 
skazane za przestępstwo umyślne określonej 
kategorii bądź czy wydano w stosunku do tych 
osób prawomocne orzeczenie zakazujące wy-
konywania działalności gospodarczej w zakresie 
transportu drogowego. Tymczasem obowiązują-
ce w Polsce rozporządzenia (WE) 1071/2009 
mające pierwszeństwo przed ustawą krajową, 
stanowi, iż dobrą reputację nie naruszają jedy-
nie prawomocne wyroki za umyślne przestęp-
stwa, ale także inne sankcje i naruszania, które 
powinny być określone przepisami krajowymi. 
Dodatkowo ustawodawca unijny wymienił mini-
malny katalog („przynajmniej”), dziedzin prawa 
na podstawie, których państwa członkowskie 
powinny określić, jakie konkretnie naruszenia 
podważają dobrą reputację zarządzającego lub 
przedsiębiorcy transportowego.

DOBRA REPUTACJA W ROZPORZĄDZENIU 
(WE) nr 1071/2009

Zatem przejrzyjmy się, dokładnej nowemu zna-
czeniu dobrej reputacji, która obowiązuje od 4 
grudnia 2011 r..
Już na samym wstępie w pkt. 9 rozporządze-
nia (WE) 1071/2009 nakreślono zakres wymo-
gu dobrej reputacji zarządzającego transportem 
stanowiąc, iż „wymóg dobrej reputacji zarządza-
jącego transportem oznacza, że nie może on 
być skazany za poważne przestępstwa ani nie 
mogą na nim ciążyć sankcje za poważne naru-
szenie, w szczególności przepisów wspólnoto-
wych w dziedzinie transportu drogowego. Wyrok 
skazujący lub sankcje nakładane na zarządza-
jącego transportem lub przedsiębiorcę trans-
portu drogowego w jednym lub kilku państwach 
członkowskich za najpoważniejsze naruszenie 
przepisów wspólnotowych powinny skutkować 
utratą dobrej reputacji, pod warunkiem, że wła-
ściwy organ ustalił, że przed wydaniem prawo-
mocnej decyzji odpowiednio przeprowadzono i 
udokumentowano dochodzenie gwarantujące 
podstawowe prawa procesowe i że przestrze-
gano odpowiedniego prawa do odwołania”.

W rozdziale I rozporządzenia w art. 3 wymienio-
no warunki, jakie musi spełniać przedsiębiorca, 
aby mógł on wykonywać zawód przewoźnika 
drogowego. Jednym z nich jest wymóg dobrej 
reputacji, który został sprecyzowany w art. 6 
rozdziału II przedmiotowego rozporządzenia, o 
którym to przepisie prawnym była mowa już po-
wyżej.

Akt prawny wspólnotowy - o którym rzecz - na-
kłada obowiązek sprecyzowania przyczyn po-
wodujących naruszenie dobrej reputacji, na 
państwa członkowskie wyznaczając jednocze-
śnie, pewien minimalny zakres naruszeń, jaki 
powinien być uwzględniony przez ustawodaw-
stwo krajowe. Jednakże organ wspólnotowy po-
zostawił dla siebie pewien zakres uprawnień w 
tym „temacie”.
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Nowe znaczenie dobrej reputacji od 4 grud-
nia 2011r.

Przypisy wspólnotowe nałożyły na ustawodaw-
ców krajowych obowiązek sprecyzowania przy-
czyn powodujących naruszenie dobrej reputacji. 
I tak ustawodawcy poszczególnych państw w 
tym nas, stanowiąc o warunkach związanych z 
wymogiem dobrej reputacji przedsiębiorcy i za-
rządzającego transportem zobligowani zostali 
do wprowadzenia w życie pojęcia dobrej reputa-
cji, które swym zakresem obejmuje przynajmniej 
następujące wymogi:

a) dobrą reputację zarządzającego transportem 
lub przedsiębiorcy transportowego podważają 
(tu nastąpił błąd w tłumaczeniu polskiego rozpo-
rządzenia, które nadaje zupełnie inne znaczenie 
tego przepisu o czym poniżej) poważne zarzuty, 
takie jak wyroki skazujące lub sankcje za popeł-
nienie poważnego naruszenia obowiązujących 
przepisów krajowych w następujących dziedzi-
nach:

- prawo handlowe;
- prawo upadłościowe;
- płace i warunki zatrudnienia w zawodzie;
- prawo o ruchu drogowym;
- odpowiedzialność zawodowa;
- handel ludźmi lub narkotykami; oraz

b) zarządzający transportem lub przedsiębior-
ca transportowy nie zostali, w jednym lub kilku 
państwach członkowskich, skazani za poważne 
przestępstwo ani nie nałożono na nich sankcji 
za poważne naruszenie przepisów wspólnoto-
wych dotyczących w szczególności:

- czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kie-
rowców, czasu pracy oraz instalacji i używania 
urządzeń kontrolnych;
- maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użyt-
kowych w ruchu międzynarodowym;
- kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształce-
nia kierowców;
- badań technicznych w celu dopuszczenia po-
jazdów użytkowych do ruchu, w tym obowiąz-
kowych badań technicznych pojazdów silniko-

wych;
- dostępu do rynku międzynarodowych prze-
wozów drogowych rzeczy lub, w odpowiednim 
przypadku, dostępu do rynku przewozu drogo-
wego osób;
- bezpieczeństwa w drogowym przewozie towa-
rów niebezpiecznych;
- instalacji i używania ograniczników prędkości 
w niektórych rodzajach pojazdów;
- praw jazdy;
- dostępu do zawodu;
- transportu zwierząt.

CIEKAWOSTKA

W art. 6 akapit 1 pkt. a) rozporządzenia (WE) 
nr 1071/2009 w tłumaczeniu polskim doszło 
do błędnego tłumaczenia, w wyniku którego 
mamy przepis który w dosłownym znaczeniu 
ma znaczenie wręcz przeciwne od brzmienia 
rozporządzenia (WE) w jego rzeczywistej tre-
ści. Otóż, omówiony powyżej pkt. a) w pol-
skim tłumaczeniu brzmi: „dobrej reputacji 
zarządzającego transportem lub przedsię-
biorcy transportowego nie podważają żadne 
poważne zarzuty, takie jak wyroki skazujące 
lub sankcje za popełnienie poważnego naru-
szenia obowiązujących przepisów krajowych 
w następujących dziedzinach: (…)”.

Taki błąd bez wątpienia jest rażący, a mimo 
to nie dokonano jego korekty. I na dzień dzi-
siejszy bazując na naszym polskim tłuma-
czeniu mamy do czynienia z następującą 
absurdalną sytuacją: czyny, które w rozu-
mieniu rozporządzenia wspólnotowego po-
wodują naruszenie dobrej reputacji, w rozu-
mieniu polskiego tłumaczenia tego samego 
aktu prawnego te same czyny nie podważają 
żadne poważne zarzuty. Brzmi to jak legalne 
unormowanie bezprawia….

Powyższy błąd został stwierdzony na pod-
stawie analizy ww. przepisu rozporządzenia 
(WE) nr 1071/2009 w tłumaczeniach innych 
języków (m.in. angielski, francuski, niemiec-
ki), które to tłumaczenia są ze sobą zbieżne.
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Zatem dobrą reputację po 4 grudnia 2011 r. pod-
ważają nie tylko czyny unormowane w art. 5 ust. 
3 o transporcie drogowym, ale także poważne 
zarzuty dotyczące naruszeń z dziedzin prawa o 
których mowa w rozporządzeniu. O których nasz 
ustawodawca nie wspomina, o powinien z kilku 
względów. Po pierwsze, bo taki ma obowiązek, 
który wynika z przepisów unijnych, które mają 
pierwszeństwo przed przepisami krajowymi, 
a po drugie w celu wyjaśnienia znaczenia nie-
ostrego zwrotu „poważne zarzuty” i skonkrety-
zowania jakie konkretnie naruszenia podważają 
bądź mogą podważyć dobra reputację, co po-
zwoliłby na wyeliminowanie w przyszłości roz-
bieżności w stosowaniu tych przepisów przez 
organy kontrolne.

Katalog najpoważniejszych naruszeń przepi-
sów wspólnotowych

W odniesieniu do naruszeń przepisów wspólno-
towych o których mowa w pkt. b) art. 6 akapit 
2 rozporządzenia cytowanego powyżej, ustawo-
dawca unijny wprowadził ponadto zamknięty ka-
talog 7 najpoważniejszych naruszeń (załącznik 
nr IV do rozporządzenia), które zostały zagro-
żone dodatkową „sankcją” w postaci kontroli w 
lokalach przedsiębiorstwa.

Zatem zgodnie z aktem wspólnotowym, jeśli 
zarządzający transportem lub przedsiębiorca 
transportowy zostali, w jednym lub kilku pań-
stwach członkowskich, skazani za popełnienie 
poważnego przestępstwa lub nałożono na nich 
sankcje za jedno z najpoważniejszych naruszeń 
przepisów wspólnotowych, wymienionych w za-
łączniku IV, właściwy organ państwa członkow-
skiego, w którym przedsiębiorca ma siedzibę, 
przeprowadza w odpowiedni i terminowy sposób 
należycie zakończone postępowanie administra-
cyjne obejmujące w odpowiednich przypadkach 
kontrolę w lokalach danego przedsiębiorstwa.

Do najpoważniejszych naruszeń przepisów 
wspólnotowych, za które grozi poza utrata dobrej 
reputacji, kontrola w lokalach przedsiębiorstwa, 
ustawodawca wspólnotowy zakwalifikował:

I. a) Przekroczenie maksymalnych sześcio- lub 
czternastodniowych okresów prowadzenia po-
jazdu o co najmniej 25 %.

UWAGA !!!

W tym miejscu należy zauważyć kolejny błąd 
tym razem już nie w tłumaczeniu, 
a w samym przepisie prawnym rozporzą-
dzenia. W prawie transportowym (zarówno 
krajowym, jak i wspólnotowym) nie istnieją 
takie pojęcia jak „sześcio- lub czternasto-
dniowych okresy prowadzenia pojazdu”!!! 

Zagadnienia okresów czasu prowadzenia po-
jęcia są uregulowane przez Rozporządzenie 
(WE) nr 561/2006, które wprowadza „dzienny 
czas prowadzenia pojazdu” oraz „tygodniowy 
czas prowadzenia pojazdu” oraz normuje czas 
jazdy „dwóchkolejnych tygodni”.

Zatem co ustawodawca miał na myśli? Może-
my się tylko domyślać, ale jak skomentować taki 
błąd na skalę europejską ??

b) Przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, o co 
najmniej 50 % maksymalnego dziennego cza-
su prowadzenia pojazdu bez przerwy lub czasu 
odpoczynku trwającego nieprzerwanie przynaj-
mniej 4,5 godziny.

UWAGA!!

Powyższy zapis jest równie nie precyzyjny, 
bo od kiedy istnieją przepisy norujące czasu 
odpoczynku, który musi trwać nieprzerwanie 
przynajmniej 4,5 godziny ???

II. Brak tachografu lub ogranicznika prędkości 
lub korzystanie z nielegalnego urządzenia, które 
może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestru-
jących lub ograniczniku prędkości, lub fałszowa-
nie wykresów lub danych pobranych z tachogra-
fu lub karty kierowcy.

III. Kierowanie pojazdem bez ważnego certyfi-
katu stwierdzającego zdatność do ruchu drogo-
wego, jeżeli taki dokument jest wymagany na 
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mocy prawa wspólnotowego, lub z poważnym 
uszkodzeniem między innymi układu hamulco-
wego, kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub 
podwozia, które mogłoby stanowić bezpośred-
nie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego 
prowadzące do podjęcia decyzji o unierucho-
mieniu pojazdu.

IV. Transport towarów niebezpiecznych, których 
transport jest zakazany lub które są przewożone 
w sposób zakazany lub bez zezwolenia, lub bez 
oznaczenia ich w pojeździe jako towarów nie-
bezpiecznych, i tym samym zagrożenie stano-
wienie zagrożenia życia lub środowiska w takim 
stopniu, że prowadziłoby to do podjęcia decyzji 
o unieruchomieniu pojazdu.

V. Przewóz osób lub towarów bez ważnego pra-
wa jazdy lub przez przedsiębiorcę, który nie po-
siada ważnej licencji wspólnotowej.

VI. Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowa-
ną kartą kierowcy, kartą, której nie jest posiada-
czem lub którą otrzymał na podstawie fałszywych 
oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów.

VII. Przewóz towarów przekraczających o 20 
% lub więcej maksymalną dopuszczalną masę 
całkowitą w przypadku pojazdów o dopuszczal-
nej masie całkowitej przekraczającej 12 ton oraz 
przekraczających o 25 % lub więcej – w przy-
padku pojazdów o dopuszczalnej masie całko-
witej nieprzekraczającej 12 ton.

Procedura orzekania o utracie dobrej reputacji

Novum w przepisach jest sama procedura, 
stwierdzenia naruszenia dobrej reputacji. 
W ustawie o transporcie drogowym organ w 
chwili powzięcie informacji o naruszeniu pod-
ważającym dobra reputację zobligowany jest 
wszcząć postępowanie w wyniku, którego obli-
gatoryjnie orzeka, iż przedsiębiorca nie spełnia 
wymagań dobrej reputacji i wydaje decyzje o 
cofnięciu licencji. Zupełnie inaczej to wygląda 
w przypadku postępowania prowadzonego na 
mocy rozporządzenia. A mianowicie, organ kon-
trolny w razie powzięcie informacji o popełnieniu 

naruszeń podważających dobra reputację, pro-
wadzi postępowanie administracyjne w ramach, 
którego ustala się, czy w określonym przypadku 
i w danych okolicznościach utrata dobrej reputa-
cji stanowiłaby nieproporcjonalną reakcję. Każ-
de takie ustalenie musi być należycie umotywo-
wane i uzasadnione.

Jeśli właściwy organ uzna, że utrata dobrej re-
putacji będzie stanowiła nieproporcjonalną re-
akcję, może zdecydować, że dobra reputacja 
pozostanie nienaruszona.

Jeśli właściwy organ uzna, że utrata dobrej re-
putacji nie będzie stanowiła nieproporcjonalnej 
reakcji, wyrok skazujący lub nałożona sankcja 
skutkują utratą dobrej reputacji.

Co ponadto warto wiedzieć …

Na mocy rozporządzenia do dnia 31 grudnia 
2012 r. właściwe organy w państwach członkow-
skich mają zweryfikować czy wszyscy przedsię-
biorcy cieszą się dobrą reputacją, jednocześnie 
sprawdza w razie jakichkolwiek wątpliwości, czy 
w momencie składania wniosku przedsiębiorca 
lub wskazany(-i) zarządzający transportem nie 
byli uznani w którymś z państw członkowskich 
za niezdolnych do kierowania operacjami trans-
portowymi przedsiębiorcy. Albowiem zgodnie z 
art. 14 Rozporządzenia (WE) 1071/2009, jeżeli 
zarządzający transportem utraci dobrą reputa-
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Do planu przekształcenia należy załączyć:
- projekt oświadczenia o przekształceniu przedsię-
biorcy,
- projekt aktu założycielskiego (statutu),
- wycenę składników majątku przedsiębiorcy prze-
kształcanego,
- sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów 
przekształcenia na określony dzień w miesiącu po-
przedzającym sporządzenie planu przekształcenia 
przedsiębiorcy,
- opinia biegłego rewidenta powołanego na wniosek 
przedsiębiorcy przez sąd rejestrowy celem analizy 
planu przekształcenia pod względem poprawności i 
rzetelności,

2) złożenie w formie aktu notarialnego oświadcze-
nia o przekształceniu przedsiębiorcy, które powinno 
określać: typ spółki, w jaki przedsiębiorca przekształ-
cany zostaje przekształcony, wysokość kapitału za-
kładowego, nazwiska i imiona członków zarządu 
spółki przekształconej;

3) powołanie członków organów spółki przekształco-
nej;

4) podpisanie aktu założycielskiego (statutu) jedno-
osobowej spółki przekształconej (zależnie od formy 
prawnej);

Dniem przekształcenia jest dzień wpisania spółki do 
rejestru przedsiębiorców KRS. Organ ewidencyjny, 
po otrzymaniu z sądu rejestrowego odpisu postano-
wienia o wpisie spółki przekształconej do rejestru, 
jest zobowiązany wykreślić przedsiębiorcę z ewiden-
cji działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, iż w związku z utworzeniem spółki 
kapitałowej należy uiścić podatek od czynności cy-
wilnoprawnych – 0,5 wartości kapitału (w przypad-
ku sp. z o.o. minimalna kwota kapitału zakładowego 
spółki wynosi 5.000,00 zł).

Zarejestrowanie spółki w KRS wynosi obecnie 500 
zł.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy przekształconego 
za zobowiązania związane z prowadzoną działalno-
ścią gospodarczą powstałe przed dniem przekształ-
cenia.

Wobec dokonanego przekształcenia przedsiębiorcy, 
dotychczas prowadzącego działalność gospodarczą 

„Łaskawy Ustawodawca...”

Od 1 lipca 2011 r., w związku z dokonaną noweli-
zacją kodeksu spółek handlowych, osoba fizyczna 
prowadząca jednoosobową działalność gospodar-
czą może przekształcić ją w jednoosobową spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyj-
ną.
Dotychczas, przedsiębiorca wpisany do Ewiden-
cji Działalności Gospodarczej, mógł co najwyżej 
wnieść swoje przedsiębiorstwo do spółki kapitałowej 
(sp. z o.o. lub s.a) jako aport bądź poprzez zbycie 
przedsiębiorstwa na rzecz spółki i wstąpienie do niej 
w charakterze wspólnika. Przedsiębiorca, chcący 
prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki 
kapitałowej musiał najpierw zamknąć jednoosobową 
działalność gospodarczą, żeby założyć spółkę kapi-
tałową.

Brak ciągłości bytu prawnego powodował szereg 
trudności związanych z brakiem następstwa praw-
nego, kontynuacją umów, koncesji, zezwoleń itp.

Wobec nowelizacji, przedsiębiorca prowadzący jed-
noosobową działalność gospodarczą, ma możliwość 
przekształcenia swojego przedsiębiorstwa w spółkę 
kapitałową z zachowaniem zasady kontynuacji praw 
i obowiązków. Co do zasady, powstała spółka wcho-
dzi jako następca prawny w ogół praw i obowiązków 
przedsiębiorcy.

Przekształcenie od A do Z

W myśl komentowanej regulacji do przekształcenia 
przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę prawa 
handlowego niezbędne jest:

1) sporządzenie w formie aktu notarialnego pla-
nu przekształcenia przedsiębiorcy zawierającego 
co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku 
przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień 
w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu 
przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami 
i opinią biegłego rewidenta;

Plan przekształcenia stanowi naczelny dokument 
procedury transformacyjnej, i oprócz ustalonej war-
tości bilansowej przedsiębiorstwa winien również 
określać rodzaj spółki (sp. z o.o. lub s.a.), oraz wska-
zywać wartość i liczbę udziałów lub akcji w spółce 
przekształcanej.
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w jednoosobową spółkę kapitałową, właścicielem 
majątku, którym dotychczas była osoba fizyczna sta-
je się spółka.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi odpo-
wiedzialności przedsiębiorcy, (albowiem nie można 
wykluczyć przypadków, w których przedsiębiorca 
(osoba fizyczna), na którym ciążą długi, w celu unie-
możliwienia egzekucji z majątku osobistego tych za-
ległości przekształci się w spółkę kapitałową, powo-
dując przesunięcie zobowiązań, wraz z majątkiem, 
przedsiębiorstwa do spółki), ustawodawca wpro-
wadził solidarną odpowiedzialność ze spółką prze-
kształconą za zobowiązania powstałe przed dniem 
przekształcenia związane z uprzednio prowadzoną 
działalnością w okresie trzech lat od dnia przekształ-
cenia.

Wady i zalety transformacji

Zaletą transformacji jest niewątpliwie ograniczenie 
odpowiedzialności wspólnika, który nie odpowiada 
za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność członków 
zarządu za zobowiązania spółki powstaje dopiero 
wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się 
bezskuteczna.

Wyłączenie odpowiedzialności wspólnika jest nie-
zwykle istotne, albowiem przy dynamicznym rozwoju 
działalności zwiększa się ryzyko finansowe inwesty-
cji. Dodatkowo, spółka może podwyższać swój ka-
pitał zakładowy poprzez poszerzenie grona wspól-
ników.

Sukcesja praw i obowiązków nie dotyczy jednak 
obowiązku podatkowego, dotychczasowy przedsię-
biorca ma obowiązek zapłaty zobowiązań podatko-
wych powstałych przed transformacją.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działal-
ność gospodarczą rozliczał się według zasad okre-
ślonych w ustawie o podatku dochodowym od osób 
fizycznych lub według ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne. Po transformacji, 
spółka staje się podatnikiem podatku dochodowe-
go od osób prawnych. Należy zaznaczyć, iż spółka 
opodatkowana jest 19%-owym CIT-em oraz 19% - 
owym PIT -em dochodów wspólnika z tytułu udziału 
w zyskach.



MT 4/12 str. 55




