
5/2012





Tom Rollauer - redaktor naczelny

Słowo wstępne
Witam Was drodzy czytelnicy, na stronach piątego 
numeru naszego magazynu. Tak jak zawsze, do-
starczamy w nim niezbędną wiedzę z zakresu pra-
wa transportowego jak i dziedzin pokrewnych, które 
są niezbędne przy prowadzeniu firmy transportowej. 
Mimo iż minęło 8 miesięcy od wejścia w życie roz-
porządzeń unijnych, nadal na terenie naszego kraju 
znajdują się Starostwa robiące problemy przy wy-
dawaniu licencji. Cieszy nas natomiast fakt, że co-
raz rzadziej spotykamy się z brakiem zrozumienia 
ze strony urzędników. Mało tego. Nasze liczne in-
terwencje w Starostwach zaowocowały współpracą 
między naszym magazynem, a władzą samorządo-
wą. Cieszy nas to, że możemy Wam pomóc i jeste-
ście zadowoleni z pracy jaką wkładamy w tę pomoc. 
Co już dla Was zrobiliśmy?
53 razy interweniowaliśmy z pozytywnym skut-
kiem w Starostwach oraz Biurze Transportu Mię-
dzynarodowego w sprawach merytorycznych, 
związanych z nowymi rozporządzeniami unijny-
mi. 
- Wystosowaliśmy szereg pism do ministerstwa 
transportu na temat nieuczciwych praktyk ze 
strony Viatoll, problemów przy wydawaniu licen-
cji czy braku przepisów krajowych dostosowu-
jących ustawę o transporcie drogowym do usta-
wodawstwa unijnego. 
- Pomogliśmy kilkuset kierowcom i firmom w 
uniknięciu nieuzasadnionych kar za przejazd po 
drogach płatnych. 
- Udzieliliśmy niezliczoną ilość bezpłatnych po-
rad telefonicznych i mailowych. Wielu z Was już 
od dawna wie, że zawsze może do nas zadzwonić 
i zapytać o wszystko co jest związane z transpor-

tem. Czasem te telefony są uciążliwe. Końcówka 
finału ligi mistrzów, napięcie sięga zenitu… sły-
szę dźwięk dzwonka. Odbieram. Po drugiej stro-
nie kierowca mówi mi, że nad Kielcami straszna 
nawałnica i pyta mnie o wynik meczu :) To jednak 
tylko jeden z niewielu przypadków. Zawsze wa-
sze telefony są merytoryczne i cieszy nas fakt, że 
możemy być pomocni.
- Tylko w tym roku przygotowaliśmy do kontroli 
ITD w siedzibie kilkanaście firm transportowych. 
Dzięki temu jak łatwo obliczyliśmy, ich właścicie-
le zaoszczędzili około 300 tysięcy złotych które 
musieliby zapłacić tytułem kar.
- Przeszkoliliśmy także w tym roku ponad 200 
firm z zakresu prawa transportowego i prawa 
pracy. 
Do tych wyznań zmusiliście mnie Wy sami. Wielo-
krotnie wielu z Was, czytelników pytało dlaczego nie 
piszemy o tym co dla Was robimy. Dlatego zdecydo-
wałem się o tym napisać.
Jeśli jest jeszcze coś co możemy dla Was zrobić to 
napiszcie nam o tym na adres: biuro@transtica.pl 
Teraz zapraszam już do lektury naszego magazynu. 
Mam nadzieję, że tematy które w nim poruszamy 
będą dla Was pomocne. W razie gdybyście mieli ja-
kieś wątpliwości… już doskonale wiecie, że w każdej 
chwili możecie się z nami skontaktować.
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CO UKRYWA
VIATOLL?

Tom Rollauer i Jadwiga Dudzik

 Wiele miejsca w naszym miesięczniku poświęciliśmy już zamieszaniu jakie po-
wstało po wprowadzeniu w naszym kraju elektronicznego systemu poboru opłat dro-
gowych, czyli słynnemu Viatoll-owi. Czy coś zmieniło? Tak, coraz więcej Inspektorów 
ITD jest delegowanych do kontroli związanych z Viatoll-em. Nic nie wskazuje na to, 
aby w przyszłości kary zostały obniżone lub by miało być ich mniej. Po roku czasu 
funkcjonowania e-myta w naszym kraju, ustawodawca zorientował się, że jest to do-
skonałe narzędzie do reperowania budżetu. Zaryzykuję twierdzeniem, że kary nało-
żone na kierowców przewyższyły w ciągu tego roku wpływy z pobranych opłat.

Co można zrobić? Narzekanie na wysokość 
kar niewiele zmieni. Ustalanie wysokości kar w 
krajach członkowskich Unii Europejskiej poza 
nielicznymi przypadkami leży po stronie usta-
wodawcy krajowego. Dla przykładu, w Belgii za 
przejechanie na czerwonym świetle grozi nam 
mandat w wysokości ponad 11 tysięcy złotych. 
Powoływanie się w pismach na wysokość kar 
przez Stowarzyszenia, jest zwykłym populi-
zmem. Jak już na wstępie wspomniałem, nakła-
danie kar przez ITD jest ważną pozycją w bu-
dżecie naszego państwa.
Najwięcej kontrowersji, głównie wśród kierow-
ców budzi przepis nakładający kary na kierują-
cych, w chwili gdy umowę z operatorem pod-
pisuje przedsiębiorca i to on zobowiązany jest 
do uiszczania opłaty za przejazdy po drogach 
krajowych. Kierowcy w wielu przypadkach nie 
mają nawet możliwości sprawdzenia stanu kon-
ta, gdyż wszelkie loginy, hasła dostępu znają 
tylko właściciele firm. Omawiana konstrukcja 
prawna często doprowadza do sytuacji, kiedy 
to kierowcy muszą płacić za błędy lub niedopa-
trzenia swoich pracodawców. Najzabawniejsze 
w tym wszystkim są tłumaczenia operatora via-

toll, że obowiązkiem każdego kierowcy oprócz 
obserwacji urządzenia w chwili przejazdu pod 
bramownicą jest także każdorazowe sprawdza-
nie czy są środki na koncie na przejazd drogą 
płatną. Tylko w jaki sposób kierowcy to mają 
sprawdzać? Zatrzymywać się przed każdą bra-
mownicą i dzwonić na infolinię viatoll z pyta-
niem czy są środki na koncie czy może zaufać 
ViaBoxowi? Oba rozwiązania są ryzykowne. Po 
pierwsze konsultanci często udzielają rozbież-
nych informacji, które nie mają dużo wspólnego 
z rzeczywistością tłumacząc to tym, że trans-
fer danych nie zakończył się, a po drugie zaś 
około 30 procent ViaBoxów posiada wady fa-
bryczne. Moim zdaniem  tłumaczenia operatora 
są autorstwa kogoś, kto z transportem miał tyle 
wspólnego, iż kiedyś jechał autobusem jako pa-
sażer. 
Zbierając materiały do artykułów, rozmawiali-
śmy byłymi pracownikami spółki Kapsch i ope-
ratora Viatoll. To co od nich usłyszeliśmy, skło-
niło nas do zadania rzecznikowi prasowemu 
firmy Kapsch wielu pytań. Pytania zadaliśmy 
drogą mailową. Oto niektóre z nich:
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1. Czy firma Kapsch jest producentem urzą-
dzenia ViaBox?

Spółka Kapsch rękami i nogami broni się od-
powiedzieć na tak proste pytanie pisemnie. W 
rozmowie usłyszeliśmy odpowiedź: „Tak, to my 
produkujemy Vioaboxy”. Jednak, gdy poprosi-
liśmy o odpowiedź na piśmie - czekamy już 3 
miesiące. Dlaczego?

2. Jeżeli są Państwo producentami viaboxa 
to dlaczego nie ponoszą Państwo żadnej 
odpowiedzialności, za szkody poniesione 
przez użytkownika w skutek awarii, spowo-
dowanej uszkodzeniem lub wadą fabrycz-
ną? Czy taka jest polityka firmy?

Taki zapis widnieje w umowie, którą Państwo 
podpisali z Viatoll-em. Zapis taki jest skanda-
liczny. Moglibyśmy go zrozumieć, gdyby nie 
monopolistyczna pozycja producenta. Podobne 
zapisy są w umowach oprogramowania kompu-
terowego. Wyjaśniając niezorientowanym cho-
dzi o to, że program docelowy użytkownik uru-
chamia na komputerze o określonej konfiguracji 
sprzętowej. To może spowodować, że program 
może nie działać właściwie. Kapsch produkuje 
(?) sprzęt oraz oprogramowanie więc nie powin-
no tu być problemów z konfiguracją sprzętową.

3.bDlaczego nie informują Państwo użyt-
kowników o braku środków na koncie sko-
ro widnieje taki zapis w umowie? Na jakiej 
podstawie jedynym kanałem informującym 
o braku środków na koncie Viatoll, jest e-
mail? Dlaczego nie sms, fax czy telefon? 
Gdzie jest w umowie z Viatoll taki zapis?

W Ogólnych Warunkach Korzystania z konta 
w trybie przedpłaconym w § 6 punkt 6 widniał 
zapis „Spółka będzie przesyłać Użytkownikowi 
ostrzeżenie na wszystkie urządzenia viaBOX 
przypisane do konta Użytkownika za pomocą 
kanałów komunikacji wskazanych w Umowie, 
informując, że na Koncie Użytkownika braku-
je środków umożliwiających jazdę po Drodze 
Płatnej. Informacja wskazanym przez Użyt-
kownika kanałem komunikacji przesyłana bę-

dzie raz dziennie”. Wystosowaliśmy kilkanaście 
pism z zapytaniem, dlaczego takie informacje 
nie są przesyłane użytkownikom. Otrzymaliśmy 
lakoniczną odpowiedź, że jeżeli ktoś nie podał 
adresu e-mail w czasie rejestracji do systemu 
nie będzie takiej informacji otrzymywał. Z tego 
co nam się udało ustalić prawie każdy poda-
wał adres e-mail, a informacji o zerowym kon-
cie jak nikt nie otrzymał to i tak już nie otrzyma 
ponieważ zmienił się zapis § 6 punkt 6 Ogól-
nych Warunków Korzystania z konta w trybie 
przedpłaconym. Przepis ten teraz brzmi 
następująco: „Spółka będzie prze-
syłać Użytkownikowi ostrzeżenie na 
wszystkie urządzenia viaBOX przypi-
sane do Konta Użytkownika, w posta-
ci komunikatów wysyłanych na urzą-
dzenie, informując, że kwota na koncie 
Użytkownika osiągnęła ustalony w 
umowie pułap, nie niższy niż minimal-
ny próg ostrzegawczy wymieniony w 
punkcie 4 powyżej tak, aby umożliwić 
Użytkownikowi uzupełnienia konta w 
odpowiednim czasie, lub w przypad-
ku wykorzystania środków, informo-
wać będzie, że na koncie Użytkowni-
ka brakuje środków umożliwiających 
jazdę po Drodze Płatnej”.

4. Użytkownik zobowiązany jest przed każ-
dym wjazdem na odcinek drogi płatnej 
sprawdzić czy ma wystarczającą ilość środ-
ków na koncie. Czy to oznacza, że przed 
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każdym wjazdem powinien dokonać tele-
fonicznie sprawdzenia ilości środków na 
koncie, a po minięciu bramownicy dokonać 
sprawdzenia czy opłata została pobrana i 
to w należytej wysokości? Czy bramownica 
była podłączona i pobrała opłatę. 
 

5. Dlaczego tylko na nielicznych stacjach 
można dokonać doładowania konta??

Według zapewnień Spółki konto można dołado-
wać na każdej stacji Orlen. W praktyce wygląda 
to tak, że tylko na nielicznych stacjach można 
tego dokonać. W samym Krakowie można to 
zrobić tylko na 3 stacjach. Co w tym przypadku 
należy zrobić jeździć po wszystkich możliwych 
stacjach szukając możliwości doładowania 
konta narażając się na kary czy stać na stacji i 
dzwonić po wszystkich znajomych, żeby szukali 
stacji gdzie można tego dokonać.
(Komentarz chyba jest tutaj zbędny)

6. Według instrukcji obsługi urządzenia via-
box „urządzenie to nie wymaga obsługi”, 
a także nie można przy nim manipulować i 
przełączać go - jak to się ma do urządzeń z 
przełącznikiem, kiedy to kierowca musi go 
obsługiwać i ingerować w nie. 

7. Czy prawdą jest, że firma Kapsch wygra-
ła przetarg w Afryce na obsługę/stworzenie 
systemu opłat drogowych? Jeśli tak, to czy 
prawdą jest, że specjaliści którzy wdrażali 
system poboru opłat drogowych w innych 
krajach Europy zachodniej, zostali skiero-
wani do obsługi do Afryki?

Nasi informatorzy twierdzą, że wszyscy kompe-
tentni pracownicy firmy, którzy wdrażali elektro-
niczny system poboru opłat drogowych w cy-
wilizowanych krajach Europy Zachodniej, udali 
się do RPA. Resztę niech dopowiedzą sobie 
Państwo sami.

8. Kto jest odpowiedzialny za nadzór pol-
skiego zespołu, wdrażającego system opłat 
drogowych w naszym kraju?

W rozmowach telefonicznych z firmą Kapsch 
dowiedzieliśmy się o „mitycznym” zespole au-
striackim, który nadzorował Polaków. Nikt nie 
chce ujawnić jednak kto wchodził w skład tego 
zespołu.

9. Czy to prawda, że liczba wadliwie działa-
jących urządzeń Viabox, wymienionych już  
przez kierowców jest najwyższa w całej Eu-
ropie?

Według naszych źródeł tak właśnie jest. Mamy 
tu na myśli wszystkie kraje razem wzięte!

10. Dlaczego płatne odcinki dróg nie są w 
wielu przypadkach właściwie oznakowane?

To akurat może nie być wina Kapscha, ale war-
to zapytać i o to.

11. Dlaczego wiedza konsultantów, obsłu-
gujących infolinię Viatoll jest bardzo niska 
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oraz dlaczego nie chcą oni przedstawiać 
żadnych odpowiedzi na piśmie?

Każdy, kto dzwonił na infolinię Viatoll  doskona-
le o tym wie. Teraz viatoll przyjął praktykę za-
trudniania osób pochodzenia ukraińskiego co 
skutkuje tym, że oprócz otrzymania kompetent-
nej odpowiedzi napotykamy się także na barie-
rę językową. 

12. Jaka jest liczba reklamacji w systemie 
Viatoll od początku jego działania?

Zrozumielibyśmy brak odpowiedzi na to pytanie, 
bo liczba ta mogłaby porazić nas z monitora.

13. Dlaczego konsultanci nie nadają nowych 
numerów składanym reklamacjom i zażale-
niom, tylko łączą je ze starymi? Czy nie jest 
to zaniżanie faktycznej liczby reklamacji?

14. Na jakiej podstawie firma Kapsch doko-

15. Dlaczego użytkownicy nie mają możliwo-
ści uregulowania zaległej opłaty za przeje-
chany odcinek płatnej drogi skoro załącznik 
nr. 2 do umowy daje im taką możliwość?

To bardzo trafne pytanie. Jesteśmy chyba jedy-
nym krajem, w której taką możliwość w praktyce 
wykluczono.

16. W jaki sposób użytkownicy Viabox-a mają 
stwierdzić, że urządzenie jest uszkodzone, 
skoro za każdym razem wydaje ono z siebie 
tylko jeden sygnał, a Viatoll często uniemoż-
liwia dostęp do indywidualnego konta użyt-
kownika?

Najczęstszym uszkodzeniem Viaboxów jest 
to, że nie informują o braku środków na koncie 
poprzez czterokrotny sygnał. To zaś napędza 
machinę nieludzkich kar nakładanych na 
kierowców. Kapsch twierdzi, że powiadomie-
nia Viaboxa wcale nie oznaczają stanu faktycz-

nuje weryfikacji prawidłowości w funkcjono-
waniu systemu Viatoll?

Interesowała nas ta procedura, ponieważ wie-
lu przewoźników opowiadało nam na ten temat 
opowieści z pogranicza S/f. Gdyby Kapsch dys-
ponował taką technologią o jakiej mówili nam 
przewoźnicy, to pewnie kontrolowałby już więk-
szość urządzeń elektronicznych na świecie. 
Może to zabrzmi śmiesznie, ale trąci to pierw-
szą serią filmów o Bondzie.

nego. Więc po co w ogóle one istnieją? Kto to 
wymyślił i dlaczego? Czy aby nie po to, żeby 
narażać kierowców na kary?

Pytania te zadaliśmy 3 miesiące temu. W roz-
mowie telefonicznej ze mną Pani Dorota Pro-
chowicz była bardzo pewna swoich stanowisk. 
Obiecała, że wkrótce odeśle nam odpowiedzi. 
Jak się Państwo domyślacie nie dostaliśmy już 
od niej żadnego maila. Postanowiliśmy się z nią 
ponownie skontaktować po kilku tygodniach. 

Czy prawdą jest że firma Kapsch wygrała 
przetarg w Afryce na obsługę/stworzenie 
systemu opłat drogowych? Jeśli tak, to czy 
prawdą jest że specjaliści którzy wdrażali 
system poboru opłat drogowych w innych 
krajach europy zachodniej, zostali skiero-
wani do obsługi do Afryki?
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Niestety albo zapodziała gdzieś telefon, albo po 
prostu ich od nas nie odbierała. Następnie skon-
taktowałem się z Panem Andrzejem Mirowskim. 
On także był pewny siebie. Okazuje się jednak, 
że nawet rzecznik prasowy nie zna zapisów w 
umowach jakie są zawierane z przewoźnikami. 
Zszokowało mnie natomiast to, że Pan Andrzej 
stwierdził, że nie wie czy nam odpowiedzą na 
zadane pytania gdyż jesteśmy… prawnikami(!) i 
możemy to potem gdzieś wykorzystać. Po dłuż-
szej utarczce słownej przekazał nasze pytania 
do działu prawnego. Jak wielki dział prawny jest 
w firmie Kapsch, tego nie wiem.
Fakty są takie, że musi być przeogrom-
ny, gdyż pytania nasze po prostu się 
tam zagubiły. Do dnia dzisiejszego nie 
otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi od 
rzecznika prasowego, a minęły już 3 
miesiące. 
Nie zraziliśmy się tym jednak. 

Następne pisma wystosowaliśmy  do Minister-
stwa Transportu. Dotyczyły one praktyki na-
kładania kar na kierowców. Są to praktyki 
wysoko krzywdzące nawet najlepiej 
zarabiających kierowców w naszym 
kraju (no może poza Robertem Ku-
bicą). Kierowca nie ma w praktyce 
możliwości sprawdzenia stanu konta. 
Przy obecnym kryzysie (tu oczywi-
ście wielu ludzi z kręgów zbliżonych 
do ustawodawcy powie, że żadnego 
kryzysu nie ma) firmy transportowe 
przede wszystkim koncentrują się na 
rentowności frachtów, a kierowcy na 
przestrzeganiu norm. Jak bardzo przere-
gulowane jest prawo transportowe wie każdy 
przewoźnik. Teraz ustawodawca dołożył im na-
stępną minę w postaci e-myta. 
Na chwilę obecną pismo nasze jest analizowa-
ne i oczekujemy na odpowiedź z Ministerstwa 
Transportu. Z całą pewnością do 1 września się 
na nią nie doczekamy. 
Z drugiej strony zbyt wiele środków w GITD jest 
kierowanych do kontroli w/s viatoll, żeby nasz 

ustawodawca miał zmienić zdanie w tej kwe-
stii. Kary natomiast z pewnością nie 
powinny spływać na kierowców. To 
wcale nie uzdrowi sytuacji. Zmieni się 
po prostu płatnik z kierowcy na wła-
ściciela. Transport ciężarowy to dojna 
krowa naszego budżetu, czyżby usta-
wodawca chciał ją dobić? 

UWAGA!
Jeżeli masz problemy z syste-
mem Viatoll albo nałożono na 
Ciebie niesłusznie karę, skon-
taktuj się z nami pod numerem:

665-867-798
Odpowiadamy na wszelkie 
pytania, a także pomagamy 
uniknąć niesłusznie nałożo-
nych na kierowców kar.
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Nowe zasady 
przewozów nienormatywnych                   

 od 18 października 

2012
Jadwiga Dudzik

18 sierpnia 2011 roku Sejm rewolucyjnie zmienił dwie ustawy: Prawo o ruchu drogowym, a tak-
że Ustawę o drogach publicznych. Wielkim zmianom uległy przepisy dotyczące wykonywania 
przewozów pojazdami nienormatywnymi. Potrzeba zmian to efekt licznych uwag zgłaszanych 
przez przewoźników na przestarzały i archaiczny system wykonywania przewozów ponadgabar-
towych. Nowe zasady przewozów nienormatywnych wejdą w życie 18 października 2012 roku.

Definicja pojazdu nienormatywnego

Pojazdem nienormatywnym w rozumieniu ustawy 
od 18 października 2012 będzie pojazd lub zespół 
pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub 
bez ładunku są większe od dopuszczalnych, prze-
widzianych dla danej drogi w przepisach o drogach 
publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista 
masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego 
są większe od dopuszczalnych, przewidzianych  
w przepisach ustawy.

Kiedy będzie można wykonywać  
przejazd nienormatywny?

Ruch pojazdu nienormatywnego będzie dozwolony 
pod warunkiem:
- uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienor-
matywnego odpowiedniej kategorii,
- przestrzegania warunków przejazdu określonych 
w takim zezwoleniu
- pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywne-
go przez pilota, gdy pojazd przekracza wskazane  
w ustawie wielkości
- zachowania szczególnej ostrożności przez kieru-
jącego pojazdem nienormatywnym.

ZEZWOLENIA:

Zezwolenia na przewóz pojazdami nienormatywnymi 
wydawane będą w drodze decyzji administracyjnej, 
w siedmiu kategoriach, przez właściwy organ.

Kto nie będzie musiał starać się  
o zezwolenie?

- autobusy- w zakresie nacisków na osie,

- pojazdy, których szerokość i długość bez ładunku 
nie są większe od dopuszczalnych, przewożące ła-
dunek wystający poza boczne, tylne i przednie obry-
sy pojazdu,

- pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych oraz 
przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywioło-
wych,

- pojazdy zarządu drogi

- pojazdy Policji, ITD, biura Ochrony Rządu, ABW, 
Agencji Wywiadu, CBA, Straży Granicznej, Służby 
Więziennej, służby Celnej oraz jednostek ochrony 
przeciwpożarowej
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Jadwiga Dudzik

Jakie podmioty uprawnione są do  
wydawania zezwoleń?

1) Zarządca drogi- zezwolenie kategorii I na przejazd 
pojazdu nienormatywnego, który będzie odbywał się 
po drogach gminnych, powiatowych lub wojewódz-
kich.
2) Starosta- zezwolenie kategorii II i III
3) GDDKiA- zezwolenie kategorii IV, V, VI i VII.
4) Naczelnik Urzędu Celnego - w przypadku wjazdu 
pojazdu na teren RP.

Jakie pojazdy muszą ubiegać się o ze-
zwolenie kategorii I?

O zezwolenie kategorii I muszą ubiegać się pojazdy 
z ładunkiem podzielnym:
- o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie 
większej od dopuszczalnej,
- o naciskach osi nieprzekraczających wielkości 
przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku 
pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Zezwolenia wydawane będą na okres 6 lub 12 mie-
sięcy. Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu 
nienormatywnego będzie wydawane w celu umoż-
liwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwole-
niu miejsca i uprawniać będzie do ruchu po drodze 
wskazanej w zezwoleniu. Zezwolenie wydawać bę-
dzie zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch 
ma być wykonywany. Zezwolenie wydawane będzie 
po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od 
dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Jakie pojazdy muszą ubiegać się  
o zezwolenie kategorii II?

O zezwolenie kategorii II będą ubiegały się:

- pojazdy wolnobieżne

- ciągniki rolnicze

- zespoły pojazdów złożone z pojazdu wolnobieżne-
go lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej

Zezwolenia takie będą wydawane dla powyższych 
pojazdów, które będą przewozić ładunek podzielny, 
a także będą poruszać się po drogach publicznych 
z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Zezwo-
lenia będą wydawane na 12 miesięcy przez starostę 
właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy 
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albo miejsca rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie 
wydawane będzie po uiszczeniu opłaty, w terminie  
3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wy-
danie.

Jakie pojazdy muszą ubiegać się  
o zezwolenie kategorii III?

O zezwolenie kategorii III będą ubiegać się pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych:

- o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie 
większej od dopuszczalnej,

- o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m

- o długości nieprzekraczającej 15 m dla pojedyn-
czego pojazdu i 23 m dla zespołu pojazdów,

- o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.

Jakie pojazdy muszą ubiegać się  
o zezwolenie kategorii IV?

O zezwolenie kategorii IV muszą ubiegać się pojaz-
dy:

- o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od do-
puszczalnej,

- o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m

- o długości nieprzekraczającej 15 m dla pojedyn-
czego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów i 30 m 
dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,

- o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m

- o naciskach osi nieprzekraczających wielkości 
przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku 
pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

Jakie pojazdy muszą ubiegać się  
o zezwolenie kategorii V?

O zezwolenie kategorii V muszą ubiegać się pojaz-
dy:

- o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych 
dla danej drogi

- o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m

- o długości nie przekraczającej 15 m dla pojedyn-
czego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów i 30 m 
dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach

- o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m

- o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 
60 t.

Podmiot posiadający zezwolenie kategorii V planu-
jący wykonanie przejazdu przez most lub wiadukt po 
drogach innych niż krajowe pojazdem, którego rze-
czywista masa całkowita będzie większa od dopusz-
czalnej, zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie 
właściwego dla tego mostu lub wiaduktu zarządcę 
drogi o terminie i trasie planowanego przejazdu,  
w terminie 7 dni roboczych przed datą planowanego 
przejazdu, przy czym 7 dzień terminu jest ostatecz-
nym dniem wpływu zawiadomienia do organu.

Jakie pojazdy muszą ubiegać się  
o zezwolenie kategorii VI?

O zezwolenie kategorii VI będą musiały ubiegać się 
pojazdy:

- o szerokości nieprzekraczającej 3,4m dla drogi 
jednojezdniowej, 4m dla drogi dwujezdniowej klasy 
A (autostrada), S ( droga ekspresowa) i GP (drogi 
krajowe)

- o długości nieprzekraczającej 15 m dla pojedyn-
czego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów, 30 m dla 
zespołu pojazdów o skrętnych osiach,

- o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m

- o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 
60 t

- o naciskach nieprzekraczających wielkości przewi-
dzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku poje-
dynczej osi napędowej do 11,5 t

Jakie pojazdy muszą ubiegać się  
o zezwolenie kategorii VII?

O zezwolenie kategorii VII wydawane będzie na 
przejazd pojazdów, których ruch ze względu na jego 
wymiary, masę lub naciski osi nie będzie możliwy na 
podstawie zezwoleń kategorii I- VI. Takie zezwolenie 
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wydawane będzie gdy zostaną spełnione łącznie po-
niższe warunki.

Po pierwsze, ładunek będzie niepodzielny. Ładunek 
niepodzielny w myśl przywołanych przepisów to ła-
dunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów 
lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielo-
ny na dwa lub więcej mniejszych ładunków. Po dru-
gie należy uzyskać zgodę zarządcy drogi właściwe-
go dla trasy przejazdu, a także wyznaczenie trasy 
przejazdu zapewnia bezpieczeństwo i efektywność 
ruchu drogowego. Zezwolenie kategorii VII na prze-
jazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na 
jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach pu-
blicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wyzna-
czonej w zezwoleniu.

Jakie warunki powinien spełniać  
pilotaż?

Zgodnie z nowelizacją przepisów każdy pojazd, któ-
rego długość przekracza 23 metry lub szerokość 3,2 
metra, ewentualnie wysokość 4,5 metra, a masa cał-
kowita 60 ton ma obowiązek być pilotowany przez 
jeden pojazd. Natomiast gdy długość przekracza 30 
m lub szerokość 3,6 metra, ewentualnie wysokość 
4,7 metra lub masa całkowita jest większa niż 80 ton, 
taki przejazd musi być pilotowany przez 2 pojazdy  
z których jeden jedzie z przodu a drugi z tyłu pojaz-
du.

Pilotujący pojazd powinien być oznakowany tabliczką 
zamontowaną na dachu kabiny i widoczną z przodu 
lub z tyłu pojazdu w zależności od tego czy porusza 
się przed czy za pojazdem nienormatywnym. Po-
nadto symetrycznie względem podłużnej osi symetrii 
pojazdu powinny znajdować się dwa światła błysko-
we koloru żółtego. Pojazd używany do pilotowania 
musi być także wyposażony w środki bezpośredniej 
łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi oraz 
urządzenia nagłaśniające.

Do obowiązków pilota należy zapewnienie właściwej 
organizacji przejazdu pojazdów nienormatywnych, 
które będą zgodne z warunkami zawartymi w ze-
zwoleniu.

Jak wysokie są kary za brak zezwole-
nia?

Przewoźnik, który wykonuje przewóz pojazdem 
nienormatywnym bez zezwolenia narażony jest 

na poniższe kary:

1500 zł- za brak zezwolenia kategorii I i II,

5000 zł- za brak zezwolenia kategorii III- VI

Za brak zezwolenia kategorii VII

- 500 zł- gdy naciski jednej lub wielu osi, rzeczywista 
masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają 
dopuszczalne wartości nie więcej niż o 10%,

- 2000 zł- gdy naciski jednej lub wielu osi, rzeczy-
wista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekra-
czają dopuszczalne wartości o więcej niż 10% i nie 
więcej niż 20%,

- 15000 zł- w pozostałych przypadkach

5000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego 
przez most lub wiadukt bez potwierdzonego zawia-
domienia zarządcy dróg

3000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego 
przez most lub wiadukt niezgodnie z warunkami 
określonymi przez zarządce drogi

6000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego 
przez most lub wiadukt przy zgłoszonym przez za-
rządce drogi sprzeciwie.

2000 zł - za niedotrzymanie warunków przejazdu 
określonych dla zezwolenia kategorii VII lub poda-
nych w tym dokumencie.

Zmiana ustawy dotyczące przejazdów ponad 
gabarytowych dorównuje warunkom w innych 
krajach europejskich.
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Zwolnienie się z odpowiedzialności 
przez spedytora

Spedycja polega na organizowaniu przewozu towaru. Spedytorem może być osoba prawna lub fi-
zyczna (przedsiębiorca), która zajmuje się organizowaniem przewozów na zlecenie osoby prawnej 
lub fizycznej, a także na wykonywaniu niezbędnych czynności, które wynikają ze specyfiki zlecenia.

Jadwiga Dudzik

Zgodnie z definicją umowy spedycji zawartej w ko-
deksie cywilnym przedsiębiorstwo spedycyjne zobo-
wiązuje się do wysłania lub odbioru przesyłki, albo 
innych usług związanych z jej przewozem za wyna-
grodzeniem. Bardzo ważne jest, że jedną ze stron 
umowy musi być zawodowy spedytor, który upraw-
niony jest do prowadzenia tego rodzaju działalności. 
Spedytor może występować w imieniu własnym albo 
imieniu osoby zlecającej.

Odpowiedzialność spedytora

Zagadnieniem o podstawowym znaczeniu dla bran-
ży spedycyjnej jest problem odpowiedzialności spe-
dytora za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy spedycji. Kodeks cywilny nie reguluje cało-
ściowo tej odpowiedzialności. Zgodnie z kodeksem 
cywilnym odpowiedzialność spedytora to odpowie-
dzialność kontraktowa, kształtowana na zasadzie 
winy domniemanej. Ponosi on odpowiedzialność za 
działania i zaniechania własne, a także za zacho-
wania osób za pomocą których świadczy usługi. Za 
działania innych osób ponosi on odpowiedzialność 
tylko wtedy, gdy nie dołoży należytej staranności w 
wyborze dalszego spedytora lub przewoźnika. Prze-
pisy kodeksu cywilnego także ograniczają wysokość 
odszkodowania za szkody w substancji przesyłki do 
tzw. zwykłej wartości przesyłki.

Jeżeli chodzi o wyznaczenie granic odpowiedzial-
ności spedytora, podstawowe znaczenie ma prze-
pis art. 471 k.c. Zgodnie z tym artykułem „Dłużnik 
obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobo-
wiązania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 
dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Z kolei prze-
pis art. 472 k.c. stanowi, że „Jeżeli ze szczególnego 
przepisu ustawy albo czynności prawnej nie wynika 
nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezacho-
wanie należytej staranności”. Dlatego granicę odpo-
wiedzialności spedytora za niewykonanie lub nie-
należyte wykonanie umowy spedycyjnej wyznacza 
brak należytej staranności.

Podsumowując powyższe artykuły spedytor ponosi 
odpowiedzialność jak za własne działanie lub zanie-
chanie, za działania i zaniechania osób, z których 
pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, 
którym wykonanie zobowiązania powierza. Z regula-
cji tej wynika, że odpowiedzialność spedytora za po-
mocników i podwykonawców jest niezależna od jego 
winy. Jednak art. 799 k.c. daje możliwość spedyto-
rowi zwolnienia się z odpowiedzialności za wybór in-
nych spedytorów lub przewoźników jeżeli udowodni, 
że nie ponosi winy w wyborze. Spedytor musi zatem 
udowodnić, że do szkody doszło w okolicznościach, 
z którymi prawo nie wiąże obowiązku naprawienia 
szkody. Przyglądając się dokładnie przepisowi art. 
799 k.c. można śmiało stwierdzić, że pełni on 3 funk-
cje:
- artykuł ten daje pozwolenie spedytorowi, aby mógł 
wykonując swoje zadania posługiwać się innymi 
spedytorami i przewoźnikami.
- przepis ten normuje podstawę prawną odpowie-
dzialności spedytora za szkody spowodowane przez 
przewoźnika, któremu spedytor powierzył wykona-
nie zadania przewozowego.
- daje możliwość ograniczenia odpowiedzialności za 
szkodę w przesyłce, jeżeli spedytor udowodni, że nie 
ponosi winy w wyborze.
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W jaki sposób spedytor może udowodnić brak 
winy w wyborze dalszych spedytorów lub prze-
woźników?

Jeżeli doszło do szkody wyrządzonej przez 
dalszego spedytora lub przewoźnika spedytor 
zlecający musi udowodnić, że dołożył wszelkiej 
należytej staranności wymaganej od spedytora, 
którą należy oceniać uwzględniając zawodowy 
charakter działalności.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 
25 września 2002 r., I CKN 971/00 należyta sta-
ranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez 
niego działalności, nie oznacza staranności 
wyjątkowej, lecz staranność dostosowaną do 
działającej osoby, przedmiotu oraz okoliczności 
w jakich działanie następuję. Z powyższego za-
pisu wynika, że należytą staranność ocenia się 
obiektywnie odnosząc ją do każdego, kto znaj-
duje się w określonej sytuacji, przy uwzględ-
nieniu zasad współżycia społecznego, norm 
prawnych, zwyczajów. Pod pojęciem należytej 
staranności nie kryją się sytuacje niecodzienne, 
nieprzewidywalne.

Spedytor musi wykazać, że powierzył przesyłkę 
osobie godnej zaufania. Decydujące znacze-
nie ma tutaj wykazanie, że dany spedytor czy 
przewoźnik jest osobą profesjonalną, posiada 
referencje, a także ubezpieczenie. Najogólniej 
mówiąc spedytor musi udowodnić, że powierzył 
przesyłkę spedytorowi/przewoźnikowi który pro-
fesjonalnie trudni się przewozem, a także posia-
da wymagane przez prawo koncesje, licencje 

lub zezwolenia.

Należy zauważyć, że przepis art. 799 k.c. ma 
zastosowanie wyłącznie do odpowiedzialności 
za dalszych spedytorów i przewoźników. Nie od-
nosi się natomiast do przypadków, gdy określo-
ne czynności spedytor powierza do wykonania 
innemu podmiotowi. Decydujące znaczenie ma 
tutaj fakt posiadania statusu przewoźnika lub 
spedytora, a nie rodzaj powierzonych czynno-
ści.

Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy spe-
dycji

Zgodnie z treścią art. 803 § 1 k.c. roszczenia z 
tytułu umowy spedycji przedawniają się z upły-
wem roku. Bieg terminu przedawnienia rozpo-
czyna biec:

- w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub 
ubytku przesyłki – od dnia dostarczenia przesył-
ki;
- w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej 
dostarczenia z opóźnieniem – od dnia, w którym 
przesyłka miała być dostarczona;
- w innych przypadkach – od dnia wykonania 
zlecenia.

Jeśli masz wątpliwości lub pytania - zadzwoń

Nasz numer telefonu: 500 561 861
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Nowe wymagania 
na rozkładach jazdy 
dla przewoźników ubiegających się o zezwolenie
Kolejne zmiany tym razem dotyczą przewoźników na liniach regularnych, któ-
rzy będą starali się o nowe zezwolenia, lub zmieniających aktualne. 10 maja 
2012 weszło w życie Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i go-
spodarki morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 25 kwietnia 2012 poz. 451) 
w sprawie rozkładów jazdy. Celem rozporządzenia jest ujednolicenie rozkładów 
jazdy, wprowadzenie takich samych oznaczeń i symboli dla wszystkich rozkła-
dów jazdy.
Nowością jest wprowadzenie w rozkładzie prędkości technicznej oraz wskaza-
nie zarządzającego transportem.

Mariola Salwa
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Rozkład jazdy składany jako załącznik 
do wniosku o wydanie lub zmianę ze-
zwolenia powinien zawierać

Zgodnie z Rozdziałem 2 § 3 ust.1 rozporządze-
nia w sprawie rozkładów jazdy, rozkład jazdy 
powinien mieć określone co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę przewoźnika 
oraz jego adres zamieszkania, o ile jest on 
tożsamy z miejscem wykonywania przez niego 
działalności gospodarczej, albo siedzibę i ad-
res;

2) nazwę linii komunikacyjnej, którą zgodnie 
z § 3 ust. 3 omawianego rozporządzenia ozna-
cza się poprzez określenie miejscowości, w 
której położony jest przystanek komunikacyjny 
początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden 
przystanek komunikacyjny pośredni - o ile ist-
nieje.

3) przystanki komunikacyjne i dworce, na 
których będzie się zatrzymywał środek trans-
portowy na danej linii komunikacyjnej;

Zgodnie z § 3 ust. 6 nazwa przystanku komuni-
kacyjnego zawiera:

1) nazwę miejscowości według rejestru teryto-
rialnego;
2) określenie miejsca usytuowania przystanku 
komunikacyjnego, poprzez wskazanie w szcze-
gólności nazwy ulicy albo obiektu użyteczności 
publicznej - o ile dotyczy;
3) numer przystanku komunikacyjnego.

Numer przystanku komunikacyjnego, o którym 
mowa powyżej, nadawanego przez właściciela 
albo zarządzającego przystankiem komunika-
cyjnym, jest zgodnie z § 3 ust. 7 rozporządze-
nia:
1) dwucyfrowy, parzysty - dla ciągu dróg publicz-
nych według kilometrażu narastającego;
2) dwucyfrowy, nieparzysty - dla ciągu dróg pu-
blicznych według kilometrażu malejącego;
3) dwucyfrowy, parzysty albo nieparzysty, okre-
ślany stosownie do wzrastającej numeracji po-

rządkowej nieruchomości - dla miejscowości.

UWAGA!
Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2 przepisy § 3 ust. 6 i 
7 stosuje się do rozkładów jazdy oraz do zmian 
rozkładów jazdy, które zaczną obowiązywać od 
dnia 1 marca 2013 r.;

4) dzień, od którego rozkład jazdy obowiązuje, 
oraz termin jego ważności;

5) drogę przejazdu z uwzględnieniem:
a) odległości w kilometrach pomiędzy przystan-
kami komunikacyjnymi,
b) długości poszczególnych odcinków drogi 
przejazdu na obszarze każdego z województw, 
przez których obszar przebiega linia komunika-
cyjna - w przypadku międzywojewódzkich prze-
wozów pasażerskich w transporcie drogowym,
c) kategorii dróg na poszczególnych odcinkach 
linii komunikacyjnej;

W regularnym przewozie osób w transporcie 
drogowym, drogę przejazdu, zgodnie z § 3 ust. 
4 określa się:
1) na drogach krajowych, wojewódzkich, powia-
towych i gminnych - na podstawie kilometrażu 
ustalonego dla danej kategorii drogi, a w razie 
jego braku - z uwzględnieniem odległości rze-
czywistej w kilometrach,
2) na drogach wewnętrznych - z uwzględnie-
niem odległości rzeczywistej w kilometrach - po-
danych z dokładnością do 0,1 km, między po-
szczególnymi przystankami komunikacyjnymi.

UWAGA!
Zgodnie § 21 ust 1 w regularnym przewozie 
osób w transporcie drogowym:
1) przepisy § 3 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 oraz § 6 ust. 
3 pkt 2 stosuje się do rozkładów jazdy oraz do 
zmian rozkładów jazdy, które zaczną obowiązy-
wać od dnia 1 stycznia 2017 r.;

6) dni tygodnia lub okresy, w których komu-
nikacja kursuje;

7) godziny przyjazdu lub odjazdu środka 
transportowego z przystanku komunikacyjne-
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go lub dworca albo określoną w minutach czę-
stotliwość jego kursowania;

8) oznaczenie linii komunikacyjnej, na której 
ma być wykonywany:
a) przewóz o charakterze użyteczności publicz-
nej - literą „U”,
b) przewóz regularny specjalny - literami „RS” 
albo
c) inny regularny przewóz osób, niebędący prze-
wozem o charakterze użyteczności publicznej 
oraz przewozem regularnym specjalnym - literą 
„R”;

UWAGA!
Zgodnie z § 20 do dnia 31 grudnia 2016 r. ozna-
czenie linii komunikacyjnej w sposób określony 
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8 nie jest wymagane.

9) oznaczenie odpowiednim symbolem:

a) w transporcie drogowym - usługi przewozo-
wej wykonywanej w komunikacji zwykłej, przy-
spieszonej, pospiesznej oraz ekspresowej,
b) w transporcie kolejowym - pociągu osobowe-
go, pospiesznego lub ekspresowego oraz na-
zwę handlową pociągu, o ile istnieje,
c) usługi przewozowej wykonywanej w komuni-
kacji międzynarodowej,
d) środka transportowego objętego częściową 
lub całkowitą rezerwacją miejsc - o ile dotyczy;

10) oznaczenie linii komunikacyjnej, na któ-
rej wszystkie kursy są wykonywane środkami 
transportowymi przystosowanymi do przewozu 
osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczo-
nej zdolności ruchowej, albo odpowiednie ozna-
czenie poszczególnych kursów, a w transporcie 
kolejowym - kursu wykonywanego środkiem 
transportowym przystosowanym do przewozu 
osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich;

11) objaśnienia użytych w rozkładzie jazdy 
oznaczeń i symboli. 
Zgodnie z § 3 ust 8 wykaz podstawowych ozna-
czeń i symboli, które stosuje się w rozkładzie 
jazdy, określa załącznik do rozporządzenia, i 

zgodnie § 21ust.1 pkt 3 przepis ten stosuje się 
do rozkładów jazdy, które zaczną obowiązywać 
od dnia 1 marca 2013 r.

Dodatkowo w przewozach regularnych 
specjalnych

Zgodnie z ust 5 rozporządzenia w rozkładzie 
jazdy w przewozach regularnych specjalnych, 
w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 5, 
określa się:

1) miejsca inne niż przystanki komunikacyjne i 
dworce, w których będzie się zatrzymywał śro-
dek transportowy na danej linii komunikacyjnej 
- o ile dotyczy;

2) drogę przejazdu z uwzględnieniem przystan-
ku komunikacyjnego lub miejsca początkowego 
i końcowego oraz co najmniej jednego przystan-
ku komunikacyjnego lub miejsca pośredniego, 
na którym będzie się zatrzymywał środek trans-
portowy na danej linii komunikacyjnej - o ile do-
tyczy.

Zgodnie z § 5 ust. 2 przepisy § 3 ust. 1 doty-
czące pkt 1, 2, 4, 6-8 i 11 oraz ust. 2 stosuje się 
odpowiednio do przewozów regularnych spe-
cjalnych.

Dodatkowe informacje na rozkładzie 
jazdy

Dodatkowo w § 4. 1 rozporządzenia wprowa-
dzono, iż w rozkładzie jazdy w transporcie dro-
gowym, oprócz danych i informacji, o których 
mowa powyżej określa się w szczególności:

1) imię i nazwisko osoby zarządzającej trans-
portem;
2) informacje w zakresie prędkości technicz-
nej między przystankami komunikacyjnymi 
w poszczególnych kursach na całej linii ko-
munikacyjnej;
3) numer linii komunikacyjnej, o którym mowa w 
§ 7 ust. 2.
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Prędkość techniczna

Zgodnie z rozporządzeniem prędkość tech-
niczna, o której mowa jest to średnia prędkość 
jazdy środka transportowego między poszcze-
gólnymi przystankami komunikacyjnymi w da-
nym kursie.
Prędkość taką oblicza się z uwzględnieniem:
1) dopuszczalnej prędkości środka transporto-
wego na drodze przejazdu;
2) ograniczeń w ruchu drogowym na drodze 
przejazdu.

Z infomacji jakie nam się udało uzyskać z 
Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie pręd-
kość techniczną liczymy według następują-
cego wzoru: 

pr. tech. = liczba km/liczba minut * 60 

Warto zwrócić uwagę, na zapis § 4 ust. 5 roz-
porządzenia, iż obliczanie prędkości tech-
nicznej nie jest wymagane, jeżeli odległość 
między przystankami komunikacyjnymi jest 
mniejsza niż 3 kilometry.

Przepisy przejściowe

Omawiane rozporządzenie obowiązuje od 10 
maja 2012 r.

Natomiast rozkłady jazdy obowiązujące na pod-
stawie dotychczasowych przepisów zgodnie z 
§ 19 rozporządzenia zachowują ważność przez 
okres, którego dotyczą, albo do czasu wprowa-
dzenia w nich zmian.

Dla ułatwienia dla Państwa, przy każdym przepi-
sie w publikacji, gdzie wprowadzono inny termin 
obowiązywania niż 10 maj 2012 jest informacja 
od kiedy będzie obowiązywał.
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Co czerwiec 2012 
zmienił w transporcie?

Monika Skowyra

W czerwcu weszły w życie dwie istotne regulacje do-
tyczące transportu drogowego, jedna z nich to rozpo-
rządzenie dotyczące uprawnień Inspekcji Transportu 
Drogowego obowiązujące od 21 czerwca 2012 br., 
druga zaś to nowelizacja ustawy o transporcie dro-
gowym obowiązująca od 29 czerwca br., która wpro-
wadziła m.in. zmiany w zakresie przewozu okazjonal-
nego pojazdami kontrukcyjnie przystosowanymi do 
przewozu powyżej 7 osób wraz z kierowcą, oraz inne 
zmiany o czym w niniejszym opracowaniu.
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1) Rozporządzenie Prezesa Ra$dy Ministrów 
z dnia 4 czerwca 2012 r. Zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie nadania Inspektorom 
Inspekcji Transportu Drogowego oraz pra-
cownikom Głównego Inspektoratu Transpor-
tu Drogowego uprawnień do nakładania grzy-
wien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2012 
nr 0 poz. 634).

W rozporządzeniu uregulowano uprawnienia za-
równo Inspektorów Inspekcji Transportu Drogo-
wego, jak i pracowników Głównego Inspektoratu 
Transportu Drogowego dotyczących nakładania 
grzy wien w drodze mandatu karnego. Przepisy 
ograniczyły prawo do nakładania przez wymie-
nione podmioty grzywny w drodze mandatów 
karnych wyłącznie za ściśle wymienionych w tym 
akcie prawnym wykroczenia.

Inspektorzy są uprawnieni do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego za wy-
kroczenia, takie jak:

1.1 Na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 1971 
r. – Kodeks wykroczeń, Funkcjonariusze ITD 
uprawnieni są do nakładania kary grzywny w 
drodze mandatu za:

art. 52b - zużywanie oleju opałowego do celów 
napędowych (grzywna do 500 zł).

art. 86 § 1 - niechowanie na drodze publicznej, w 
strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie nale-
żytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym

art. 88 - prowadzenie na drodze publicznej, w 
strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu bez 
wymaganych przepisami świateł lub pozostawia 
pojazd bez wymaganego przepisom oświetlenia,

art. 90 - tamowanie lub utrudnianie ruch na dro-
dze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie 
ruchu

art. 91 - zanieczyszczanie drogi publicznej lub 
na tej drodze pozostawianie pojazdu lub inny 
przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w któ-

rych może to spowodować niebezpieczeństwo 
lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym 
(grzywna do 1 500 zł)

art. 92 § 1 - nie stosowanie się do znaku lub 
sygnału drogowego albo do sygnału lub po-
lecenia osoby uprawnionej do kierowania ru-
chem lub do kontroli ruchu drogowego

art. 92a - prowadzenie pojazdu, nie stosuje się 
do ograniczenia prędkości określonego usta-
wą lub znakiem drogowym,

art. 94 – prowadzenie na drodze publicznej, w 
strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu, 
nie mając do tego uprawnienia lub prowadze-
nie na drodze publicznej, w strefie zamiesz-
kania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku 
dopuszczenia pojazdu do ruchu

art. 95 - prowadzenie na drodze publicznej, w 
strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd 
nie mając przy sobie wymaganych dokumen-
tów (grzywna do 250 zł)

art. 95a - posługiwanie się dowodem rejestra-
cyjnym zawierającym dane o spełnieniu przez 
pojazd wymagań technicznych określonych w 
przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług, niezgodne ze sta-
nem faktycznym, (grzywna do 500 zł)

art. 96 § 1 pkt 2 i 4–6 – dopuszczenie się 
przez właściciela, posiadacza, użytkownika 
lub prowadzącego pojazdem, który na drodze 
publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie 
ruchu dopuszcza:

- do prowadzenia pojazdu osobę niemającą 
wymaganych uprawnień,
- pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych 
dokumentów stwierdzających dopuszczenie 
pojazdu do ruchu,
- pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest 
należycie zaopatrzony w wymagane urządze-
nia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się 
one do spełnienia swego przeznaczenia,
- do korzystania z pojazdu samochodowego w 
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sposób niezgodny z jego przeznaczeniem

art. 96 § 2 w zw. z §1 pkt. 4-6 - nieumyślne do-
puszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze 
publicznej przez osobę niemającą wymaganych 
uprawnień przez dyspozytor pojazdu lub osoba, 
do której obowiązków należą jego czynności, a 
jeżeli takiej osoby nie wyznaczono – kierownik 
jednostki dysponującej pojazdem, za dopusz-
czenie:

- pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych 
dokumentów stwierdzających dopuszczenie 
pojazdu do ruchu,
- pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest na-
leżycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i 
przyrządy albo pomimo że nie nadają się one 
do spełnienia swego przeznaczenia,
- do korzystania z pojazdu samochodowego w 
sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,

art. 96§ 3 – nie wskazanie wbrew obowiązko-
wi na żądanie uprawnionego organu, komu po-
wierzono pojazd do kierowania lub używania w 
oznaczonym czasie

art. 97 – karą grzywny może zostać ukarany 
także uczestnik ruchu lub inna osoba znajdują-
ca się na drodze publicznej, w strefie zamiesz-
kania lub strefie ruchu, a także właściciel lub 
posiadacz pojazdu, który wykracza przeciw-
ko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) lub 
przepisom wydanym na jej podstawie (grzywna 
do 3 000 zł)

art. 99 § 1 pkt 2 i 3 - niszczenie lub uszkadza-
nie drogi publicznej lub drogi w strefie zamiesz-
kania, przynależności lub urządzenia drogowe-
go, oraz za usuwanie lub niszczenie zasłony 
odśnieżnej

art. 100 pkt 2 i 3 - porzucanie na niej przedmio-
tów albo używania pojazdów niszczących na-
wierzchnię drogi lub uszkadzanie rowów, skarp 
nasypów lub wykopów albo samowolne rozko-
pywanie drogi publicznej

1.2 Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt, Inspektor ITD 
może ukarać za naruszenie z art. 37b ust. 
1, czyli każdego kto, będąc przewoźnikiem 
w rozumieniu art. 2 lit. x rozporządzenia nr 
1/2005:

1) transportuje zwierzęta bez dokumentów, o 
których mowa w art. 4, art. 10 i art. 11 rozporzą-
dzenia nr 1/2005, lub
2) transportuje zwierzęta bez licencji, o której 
mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2005, 
lub
3) transportuje zwierzęta bez świadectw zatwier-
dzenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 albo art. 
19 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2005, lub
4) nie zapewnia transportowanym zwierzętom 
warunków, o których mowa w załączniku I do 
rozporządzenia nr 1/2005, lub
5) nie wypełnia obowiązku określonego w art. 6 
ust. 4 i 6 rozporządzenia nr 1/2005,

1.3 Inspekcja od czerwca 2012 uprawnio-
na jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 
2001 r. – Prawo o miarach - art. 26 ust. 1 pkt 
2 i 3 - wyznaczyć karę grzywny mandatem za 
dopuszczenie się wbrew przepisom ustawy:

- wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje 
bądź przechowuje w stanie gotowości do uży-
cia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej 
kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowo-
dów tej kontroli lub niespełniające wymagań,
- użytkuje przyrządy pomiarowe w dziedzinach 
szczegółowo wyliczonych w art. 8 ust.1 tej usta-
wy, niezgodnie z warunkami właściwego ich 
stosowania

1.4 Ponadto Inspekcja na mocy ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfro-
wych (art. 24 ust. 4 pkt 3, 5–7) wyznacza karę 
grzywny na tego kto, będąc kierowcą pojazdu 
samochodowego objętego obowiązkiem wypo-
sażenia w tachograf cyfrowy:

- prowadzi pojazd, nie posługując się kartą kie-
rowcy
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- nie zgłosił faktu uszkodzenia lub utraty karty 
kierowcy
- nie zwrócił do podmiotu wydającego karty 
uszkodzonej karty kierowcy
- odmówił okazania karty kierowcy na żądanie 
uprawnionego organu kontrolnego

Natomiast pracownicy Głównego Inspektoratu 
Transportu Drogowego są uprawnieni do na-
kładania grzywien w drodze mandatu karnego 
za te same wykroczenia jak Inspektorzy, tylko 
z przyczyn oczywistych w zdecydowanie węż-
szym zakresie. I tak osoby te mogą nakładać 
kary naruszenia o których mowa w:

art. 92 § 1, art. 92a oraz art. 96 § 3 Kodeksu 
wykroczeń

art. 37b ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt

art. 24 ust. 4 pkt 5–7 ustawy o systemie ta-
chografów cyfrowych

 
2) Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie 
ustawy o transporcie drogowym 
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 661)

Druga istotna zmiana w transporcie drogowym 
jak już była o tym mowa powyżej, spowodowana 
została nowelizują ustawy o transporcie drogo-
wym a konkretnie w regulacji dotyczących prze-
wozów okazjonalnych. Zatem poniżej o tym, co 
się zmieniło od czerwca.

W świetle nowych przepisów można wykonywać 
przewozy okazjonalne pojazdami zabytkowymi, 
ale także samochodami osobowymi przezna-
czonymi konstrukcyjnie do przewożenia mniej 
niż 8 osób łącznie z kierowcą, pod warunkiem, 
że są spełnione określone ustawą warunki tj.:

- pojazd jest wyłączną własnością przedsię-
biorcy lub stanowiącymi przedmiot leasingu 
tego przedsiębiorcy
- musi być prowadzony przez przedsiębiorcę 
świadczącego usługi przewozowe albo zatrud-
nionego przez niego kie rowcę,

- usługa jest wykonywana na podstawie umowy 
zawartej w formie pisemnej w lokalu przedsię-
biorstwa,
- kopia tej umowy (pkt. c)) musi znajdywać się 
w samochodzie podczas wykonywania przewo-
zu (art. 87 w ust. 1 w pkt 2 w lit. g)
- opłata za przewóz musi być ustalona przed 
rozpoczęciem tego przewozu, a dodatkowo 
musi być uiszczona ryczałtem w formie bezgo-
tówkowej ewentualnie dopuszczalne się wnie-
sienie opłat gotówką w loka lu przedsiębior-
stwa.

Zmiany dotyczą także przewozów wykony-
wanych taksówkami.

Otóż nowe przepisy dotyczą również krajowych 
przewozów okazjonalnych, wykonywanych po-
jazdami przeznaczonymi do transportu nie wię-
cej niż 9 osób łącznie 
z kierowcą. Gdzie podczas przewozu tego typu 
pojazdami zabrania się:

- umieszczania i używania w pojeździe takso-
metru,
- umieszczania w sposób widoczny i czytelny 
z zewnątrz pojazdu oznaczeń z nazwą, adre-
sem, telefonem, adresem strony internetowej 
przedsiębiorcy lub innych oznaczeń mających 
na celu identyfikację przedsiębiorcy, a także 
reklam usług taksówkowych i przedsiębiorców 
świadczących takie usługi,umieszczania na 
dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń tech-
nicznych.

Inne zmiany – dodatkowe uprawnienia ITD

W celu realizacji zadań określonych ustawą i 
usprawnienia swoich działań kontrolnych ITD 
zyskała bezpośredni dostęp do danych zgro-
madzonych w Krajowego Rejestru Sądowego, 
które może uzyskiwać w drodze teletransmisji.
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Znaczenie listu
przewozowego
na rynku transportowym
Jadwiga Dudzik

List przewozowy to dokument określający 
warunki wykonania usługi transportowej to-
waru. W praktyce sporządzany jest wspólnie 
przez osobę, która zleca przesyłkę i prze-
woźnika, który stwierdza w nim przyjęcie 
przesyłki do transportu.
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Jakie funkcje pełni list przewozowy?

Pomimo, że Konwencja CMR nie daje bez-
względnego nakazu wystawiania listu prze-
wozowego warto taki list wystawiać ponieważ 
pełni on funkcję dowodową, legitymacyjną, in-
strukcyjną i informacyjną.

Funkcja dowodowa listu przewozowego wynika 
z art. 4 Konwencji CMR, który stwierdza, że list 
przewozowy jest dowodem zawarcia umowy 
przewozu. Często jednak zdarza się sytuacja, 
kiedy list przewozowy jest wystawiony niepra-
widłowo lub zaginął. Zgodnie z przepisami Kon-
wencji CMR brak, nieprawidłowość lub utrata li-
stu przewozowego nie wpływają na istnienie, a 
także na ważność umowy przewozu. Natomiast 
art.9 omawianej Konwencji wprowadza do-
mniemanie, zgodnie z którym jeżeli nie mamy 
dowodu przeciwnego to właśnie list przewozo-
wy stanowi dowód zawarcia umowy przewozu, 
jej warunków, a także przyjęcia towaru przez 
przewoźnika.

Funkcja legitymacyjna listu przewozowego po-
lega na tym, że posiadanie pierwszego egzem-
plarza listu legitymuje nadawcę lub odbiorcę do 
dochodzenia roszczeń i rozporządzania prze-
syłką. Rozporządzanie przesyłką wynika z art. 
12 Konwencji CMR. Jeżeli osobą, która posiada 
pierwszy egzemplarz listu przewozowego jest 
nadawca- uprawniony on jest do następują-
cych czynności: wstrzymania przewozu, zmia-
ny miejsca przewidzianego dla wydania towaru 
albo wydania go odbiorcy innemu niż wskazany 
w liście przewozowym. Prawo nadawcy do roz-
porządzania towarem zgodnie z art. 12 wygasa 
w chwili wydania drugiego egzemplarza odbior-
cy.

Funkcja instrukcyjna stanowi wskazówki dla 
przewoźnika w przypadku gdy zaistnieją prze-
szkody w przewozie lub wydaniu jej odbiorcy.

Funkcja informacyjna dotyczy wskazówek dla 
odbiorcy o treści umowy przewozu i umożliwia 
mu tym samym kontrolę prawidłowości wyko-
nania umowy przez przewoźnika.

Dlaczego warto wystawiać list prze-
wozowy?

- jeżeli list przewozowy nie zostanie wystawio-
ny nadawca nie może zadeklarować wyższej 
wartości przesyłki niż wynikałoby to z treści art. 
23 ust. 3 CMR, a także specjalnego interesu w 
dostawie- (art. 24 i 26 CMR).
- nadawca i odbiorca przesyłki tracą w wypadku 
braku listu przewozowego prawo do rozporzą-
dzania przesyłką jakie daje im art. 12 Konwen-
cji CMR
- przewoźnik nie ma możliwości wniesienia za-
strzeżeń co do stanu przesyłki i opakowania
- brak listu przewozowego uniemożliwia także 
zastosowanie konstrukcji przewozu sukcesyw-
nego

Kto i jak wystawia list przewozowy?

Konwencja CMR nie mówi wprost kto powinien 
wystawić list przewozowy. Jednak na grun-
cie przepisów CMR istnieje domniemanie, że 
list przewozowy jest wspólnym dokumentem 
nadawcy i przewoźnika. Nie oznacza to jed-
nak, że wszystkie informacje zawarte w tym li-
ście muszą być zgodnymi oświadczeniami woli 
nadawcy przesyłki i przewoźnika. Wynika to 
stąd, że list przewozowy jest nie tylko specjal-
ną pisemną formą umowy przewozu, lecz także 
dokumentem stanowiącym dowód jej wykona-
nia.

Konwencja CMR nie zawiera wzorca listu prze-
wozowego. Stanowi jedynie, że wystawiany 
jest w 3 oryginalnych egzemplarzach:
- pierwszy egzemplarz przeznaczony jest dla 
nadawcy i jest on dowodem, że towar został 
przekazany przewoźnikowi,
- drugi egzemplarz towarzyszy przesyłce i prze-
znaczony jest dla odbiorcy,
- trzeci egzemplarz zachowuje przewoźnik i jest 
od dowodem wywiązania się z umowy przewo-
zu.

W praktyce jednak list przewozowy wystawia-
ny jest w czterech różnych kolorach zgodnie 
z wzorcem opracowanym w 1971 roku przez 
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Międzynarodową Unię Transportu Drogowego. 
Pierwszy egzemplarz (wtórnik) - kolor czerwo-
ny - przeznaczony jest dla nadawcy. Drugi (ory-
ginał) - kolor niebieski - towarzyszy przesyłce i 
przeznaczony jest dla odbiorcy. Trzeci egzem-
plarz (ceduła) - kolor zielony - przeznaczony 
jest dla przewoźnika i służy do pokwitowania 
odbioru, a czwarty egzemplarz (grzbiet) - kolor 
czarny - służy celom administracyjnym.

List przewozowy powinien być podpisany 
przez nadawcę i przewoźnika gdyż nie pod-
pisany nie ma mocy dowodowej.

Warto pamiętać, że w przypadku wystawienia 
większej ilości listów przewozowych- zgodnie 
z treścią art. 5 ust. 2 CMR - zawarta została 
większa ilość umów, tj. każdy list przewozowy 
jest dowodem zawarcia odrębnej umowy prze-
wozu.

Jakie elementy powinien mieć list 
przewozowy?

Artykuł 6 Konwencji CMR wskazuje jakie ele-
menty powinien zawierać obowiązkowo list 
przewozowy. I tak zgodnie z tym przepisem 
prawnym list przewozowy powinien zawierać:

- miejsce i datę jego wystawienia
- nazwisko (nazwę) i adres nadawcy
- nazwisko (nazwę) i adres przewoźnika
- miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu 
oraz przewidziane miejsce jego wydania
- nazwisko i adres odbiorcy
- powszechnie używane określenie rodzaju to-
waru oraz sposób opakowania, a dla towarów 
niebezpiecznych ich ogólnie uznane określe-
nie
- ilość sztuk, ich cechy i numery
- wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towa-
ru
- koszty związane z przewozem
- instrukcje niezbędne do załatwienia formalno-
ści celnych i innych
- oświadczenie, że przewóz, bez względu na 
jakąkolwiek przeciwną klauzule, podlega prze-
pisom Konwencji CMR.

Jeżeli któregokolwiek z powyższych elementów 
zabraknie list przewozowy jest wadliwie wysta-
wiony. Wadliwość ta jednak nie wpływa na nie-
ważność umowy przewozu jednak ma ogromny 
wpływ na negatywne skutki dla przewoźnika i 
nadawcy włącznie z odpowiedzialnością za 
uszkodzenie towaru. Wyobraźmy sobie sytu-
ację kiedy w liście przewozowym nie określono 
miejsca i daty przyjęcia towaru do przewozu. 
Pojawiają się wtedy trudności z ustaleniem od-
szkodowania zgodnie z art. 23 ust. 1 CMR, a 
także problemy z ustaleniem czy miało miejsce 
opóźnienie dostawy. Jeżeli nieprecyzyjnie opi-
szemy stan towaru i jego opakowania (waga, 
ilości sztuki) możemy tym samym zwolnić prze-
woźnika z jego odpowiedzialności za przewo-
żony towar. Brak informacji o kosztach, które 
wiążą się z przewozem uniemożliwiają prze-
woźnikowi skuteczne dochodzenie należności 
od odbiorcy zgodnie z art. 13 ust. 2 lub art. 16 
ust.16 ust.4 Konwencji CMR.

List przewozowy może także zawierać:
- zakaz przeładunku
- koszty jakie nadawca przyjmuje na siebie
- kwotę zaliczenia do pobrania przy wydaniu 
towaru
- zadeklarowaną wartość towaru i sumę przed-
stawiającą interes specjalny w jego dostawie
- instrukcje nadawcy dla przewoźnika dotyczą-
ce ubezpieczenia przesyłki
- umówiony termin, w jakim ma być wykonany 
przewóz
- wykaz dokumentów wręczonych przewoźni-
kowi.

Konwencja daje także możliwość umieszczenia 
w liście przewozowym informacji jakie strony 
uznają za potrzebne. Zamieszczenie określo-
nej wzmianki nie wymaga zgody drugiej strony. 
Jeżeli druga strona nie zgadza się z tą wzmian-
ką zobowiązana jest do wniesienia zastrzeżeń.

Odpowiedzialność za koszty i szkody powstałe 
w skutek nieścisłości i niedostateczności da-
nych zawartych w liście przewozowym
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Zgodnie z art. 7 Konwencji CMR za wszelkie 
koszty i szkody jakie poniósł przewoźnik w sku-
tek nieścisłości lub niedostateczności danych 
zawartych w liście przewozowym odpowiada 
nadawca. Jest to odpowiedzialność absolutna, 
od której Konwencja nie przewiduje możliwości 
uwolnienia się po za jednym wyjątkiem, kiedy 
to nadawca przedstawi dowód zawinienia prze-
woźnika. Analizując powyższy przepis nadaw-
ca ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane 
zawarte w liście przewozowym za wyjątkiem da-
nych oznaczających miejsce i datę wystawienia 
listu przewozowego, nazwy i adresu przewoź-
nika, a także zawarcia klauzuli, że niniejszy list 
przewozowy podlega Konwencji CMR.

Przewoźnik zgodnie z art. 7 ust. 3 Konwencji 
CMR odpowiada jedynie za niezamieszczenie 
w liście przewozowym oświadczenia, że prze-
wóz bez względu na jakiekolwiek zastrzeżenia 
przeciwne podlega przepisom konwencji CMR.

REASUMUJĄC

List przewozowy pomimo tego, iż nie 
jest papierem wartościowym i nie jest 
przeznaczony do obrotu stanowi cenny 
dowód zawarcia umowy przewozu, jej 
treści, a także jej wykonania. Zawiera 
wskazówki dla przewoźnika w jaki spo-
sób ma wykonać przewóz, a odbiorcy 
daje informacje o treści umowy przewo-
zu i kontrolę prawidłowości wykonania 
przewozu. List przewozowy daje tak-
że możliwość porównania zawartych w 
nim informacji ze stanem faktycznym 
przewozu, a także wniesienia reklama-
cji. Warto pamiętać, ze list przewozowy 
musi towarzyszyć przesyłce w czasie 
przewozu dlatego należy uważać by się 
nie zniszczył lub zagubił.

Problem z
parkowaniem?
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Nie podstawienie pojazdu 
pod załadunek

Jadwiga Dudzik

Przy świadczeniu usług przewozowych często 
zdarzają się sytuacje, kiedy przewoźnik pomimo 
zawarcia umowy przewozu nie podstawia samo-
chodu pod załadunek lub podstawia go, ale z 
opóźnieniem. Jednak Konwencja CMR nie prze-
widuje zapisów, które regulowałyby odpowie-
dzialność za inne szkody spowodowane niewy-
konaniem lub nienależytym wykonaniem umowy 
przewozu. Nie oznacza to jednak, że przewoźnik 
nie ponosi za to odpowiedzialności. Podstawą 
odpowiedzialności są tutaj bowiem przepisy pra-
wa krajowego.

str. 37 - MT5



Historia braku uregulowań dotyczących odszko-
dowania za niewykonanie lub nieterminowe wy-
konanie umowy przewozu sięga już pierwotne-
go brzmienia Ustawy prawo przewozowe, kiedy 
to umowa przewozu dochodziła do skutku do-
piero w momencie przyjęcia przez przewoźnika 
przesyłki wraz z listem przewozowym. Właśnie 
wtedy obie strony składały zgodne oświadcze-
nia woli dotyczące postanowień umowy prze-
wozu. Ustalenia dotyczące przewozu przed 
przyjęciem przesyłki stanowiły zawarcie umo-
wy przedwstępnej. Dlatego też jeżeli przewoź-
nik nie podstawił samochodu pod załadunek 
traktowane to było jako niewykonanie umowy 
przedwstępnej.

W aktualnym stanie prawnym jeżeli zle-
cenie transportowe zostało przyjęte na-
leży umowę przewozu uznać za zawartą, 
a niepodstawienie pojazdu pod załadu-
nek należy traktować jako niewykonanie 
tej umowy.

Czy dozwolone jest zastrzeżenie w 
zleceniu przewozowym, że brak od-
powiedzi w 30 minut oznacza przyję-
cie zlecenia??

Przewoźnikom ogromne problemy stwarzają 
zlecenia wysyłane mailem lub faksem, które 
zawierają zastrzeżenie, że brak odpowiedzi w 
terminie 30 minut oznacza przyjęcie zlecenia. 
Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą zawarcie 
umowy następuje w ten sposób, że jedna ze 
stron składa ofertę, a druga ją przyjmuje. Wyją-
tek od tej zasady stanowi milcząca akceptacja 
oferty. Taka sytuacja może mieć jedynie miej-
sce, gdy przedsiębiorca otrzymuje od osoby, z 
którą pozostaje w stałych stosunkach gospo-
darczych ofertę zawarcia umowy w ramach 
prowadzonej przez siebie działalności prze-
wozowej. Wówczas taki zapis może oznaczać 
milczące przyjęcie przez niego tej oferty. Zgod-
nie z orzecznictwem sądowym „stałe stosun-
ki gospodarcze” mają miejsce, gdy uprzednio 
pomiędzy tymi stronami istniały już stałe kon-

takty gospodarcze, które wytworzyły zwyczaj, 
uproszczony sposób zawierania konkretnych 
umów. „Stałość” ma miejsce gdy strony złączo-
ne są umowami gospodarczymi w dłuższym 
okresie czasu, które powodują nawiązanie się 
stałej współpracy gospodarczej lub strony za-
wierają umowy cyklicznie (co pewien czas, 
według przyjętych standardów). Dlatego jeżeli 
przewoźnik, który otrzymał zlecenie faxem lub 
mailem z takim zapisem, a wcześniej nie łączy-
ły go stosunki gospodarcze ze zlecającym i nie 
podstawił samochodu pod załadunek to zleca-
jącemu nie mogą przysługiwać w stosunku do 
przewoźnika żadne roszczenia za jej niewyko-
nanie. Dlatego nie można stawiać przewoźni-
kowi wymagania, aby odpisywał na wszystkie 
oferty w ciągu np. 30 minut gdyż jest to nie moż-
liwe w tak krótkim czasie.

Co grozi przewoźnikowi za niepodsta-
wienie lub opóźnione podstawienie 
samochodu pod załadunek??

Jeżeli przewoźnik nie wykonał umowy przewo-
zu lub wykonał ją nienależycie narażony jest na 
poważne konsekwencje. Już w samym zlece-
niu przewozowym mogą znaleźć się zapisy do-
tyczące kary umownej, odsetek czy też prawa 
drugiej strony do natychmiastowego odstąpie-
nia od umowy. Jednak gdy takich zapisów zle-
cenie transportowe nie zawiera osoba upraw-
niona może żądać odszkodowania na zasadach 
zawartych w przepisach kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego 
dłużnik obowiązany jest do naprawie-
nia szkody wynikłej z niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobo-
wiązania, chyba że było to następ-
stwem okoliczności, za które dłużnik 
nie ponosi odpowiedzialności.

Niewykonanie umowy lub nienależyte jej wyko-
nanie ma miejsce, gdy świadczenie w ogóle nie 
zostało spełnione (samochód nie został pod-
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stawiony pod załadunek), natomiast sytuacje, 
kiedy interes wierzyciela nie został w pełni za-
spokojony (nieterminowość) należy kwalifiko-
wać jako nienależyte wykonanie zobowiąza-
nia. Zdarzają się sytuacje, kiedy nawet jedno 
lub kilkudniowa zwłoka ze strony przewoźnika, 
z uwagi na szczególny interes w dostarczeniu 
towaru na czas, może stanowić już o niewyko-
naniu, a nie tylko o nienależytym wykonaniu 
przewozu przez przewoźnika.

Aby skutecznie żądać od dłużnika naprawienia 
szkody, owa szkoda musi oczywiście zaistnieć, 
a poszkodowany wierzyciel może żądać wy-
równania poniesionych strat oraz utraconych 
korzyści. Straty wierzyciela mogą przykładowo 
polegać na tym, że w wyniku nie podstawienia 
samochodu pod załadunek nie mógł on wyko-
nać terminowo przewozu lub przesyłka zawie-
rała substancje szybko psujące się, które zanim 
zorganizowano nowy transport uległy zepsu-
ciu. Do utraconych korzyści można natomiast 
zakwalifikować pewne zyski, które wierzyciel 
mógłby osiągnąć, gdyby dłużnik wykonał zle-
cenie przewozowe zgodnie z umową. Bardzo 
ważne jest, że zgodnie z art. 6 k.c ciężar do-
wodu konkretnej okoliczności spoczywa na 
tym, kto wywodzi z tego skutki prawne. Dlatego 
wierzyciel zobowiązany jest określić wysokość 
poniesionej szkody, której naprawienia domaga 
się od dłużnika. A także musi udowodnić zwią-
zek przyczynowy pomiędzy nie wykonaniem 
umowy lub jej nieprawidłowym wykonaniem a 
szkodą.

Dłużnik odpowiada na zasadzie winy co skut-
kuje tym, że jest on zobowiązany do naprawie-
nia tylko tych szkód, które powstały na skutek 
zawinionego przez niego niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przewozu. 
Dlatego przewoźnik może zwolnić się z tej od-
powiedzialności jeżeli udowodni, że zaistniała 
sytuacja była następstwem siły wyższej.

Kara umowna

Często strony umowy przewozu w zleceniu 
transportowym zawierają klauzule kary umow-

nej, na podstawie której naprawienie szkody 
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wy-
konania umowy przewozu nastąpi przez zapłatę 
określonej sumy pieniężnej. Zlecający transport 
poprzez klauzulę kary umownej zabezpieczają 
się na wypadek nie wypełnienia zadania trans-
portowego przez przewoźnika. Kara umowna 
pełni zazwyczaj rolę zabezpieczenia trwałości 
umowy, jej wykonania, a także pełni funkcję od-
szkodowawczą. Najkrócej kare umowną można 
zdefiniować jako uzgodnioną w umowie sank-
cję za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania niepieniężnego. Można powie-
dzieć, że kara umowna nie jest karą w ścisłym 
słowa tego znaczeniu, lecz tylko zastrzeżoną 
sankcją na wypadek niewykonania lub niena-
leżytego wykonania zobowiązania. Zazwyczaj 
jest to sankcja oznaczona w pieniądzu, ale 
zlecający transport może zastrzec sobie inne 
świadczenie.

Zlecający transport dochodząc kary 
umownej musi po pierwsze wyka-
zać, że w zleceniu transportowym lub 
umowie przewozu taki zapis w ogóle 
istniał, a po drugie że zaistniało zda-
rzenie, które skutkuje naliczeniem 
kary umownej.

Warto zwrócić uwagę, że dłużnik nie może bez 
zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania 
wykonania zadania przewozowego przez za-
płatę kary umownej. W orzecznictwie sądów 
możemy znaleźć pogląd, iż art. 483 k.c. jest 
przepisem bezwzględnie obowiązującym, dla-
tego kara umowna może być tylko sankcją za 
niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zo-
bowiązania.

Kara umowna stanowi odszkodowa-
nie umowne dlatego jak każde od-
szkodowanie przysługuje na zasadzie 
winy. Przewoźnik, który nie wykonał 
lub nienależycie wykonał przewóz 
może bronić się zarzutem, że niewy-
konanie lub nienależyte wykonanie 
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jest następstwem okoliczności, za 
które dłużnik nie ponosi odpowie-
dzialności.

Istnieją sytuacje, kiedy kara umowna jest rażą-
co wygórowana w stosunku do stopnia naru-
szenia. Przewoźnik ma wtedy możliwość zwró-
cenia się do sądu z żądaniem obniżenia kary 
umownej lub zgłoszenie zarzutów w sytuacji, 
gdy jest pozwanym. Sąd może miarkować karę 
gdy:
 - kara umowna jest rażąco wygórowana
 - zobowiązanie zostało przez przewoźnika w 
znacznej części wykonane

Miarkowanie kary odbywa przez obniżenie jej 
wartości. Sąd nie może jednak miarkować jej 
do 0 zł ponieważ w doktrynie przyjęto że dłuż-
nik ma obowiązek zapłaty kary umownej nawet 
w przypadku, gdy po stronie wierzyciela nie wy-
stąpił skutek w postaci szkody. Ponad to kara 

nie może być miarkowana poniżej szkody, za 
czym przemawia kompensacyjna funkcja kary 
umownej.

Jeżeli zobowiązany do zapłaty kary 
umownej uchyla się od tego obowiąz-
ku istnieje konieczność dochodzenia jej 
przed sądem, co z reguły jest długie i 
kosztowne. Aby tego uniknąć warto po-
służyć się instytucją potrącenia.

W kodeksie cywilnym brak jest przepisu szcze-
gólnego określającego termin przedawnienia 
roszczenia o kare umowną. WEDŁUG PO-
GLĄDU DOMINUJĄCEGO W DOKTRYNIE 
ROSZCZENIE O ZAPŁATĘ KARY UMOW-
NEJ ULEGA PRZEDAWNIENIU W TERMI-
NIE PRZEWIDZIANYM DLA ROSZCZEŃ OD-
SZKODOWAWCZYCH WYNIKAJĄCYCH Z 
GŁÓWNEGO STOSUNKU PRAWNEGO.





Jacek Kiedrowicz

2007/46
Czy czeka nas rewolucja w transporcie?
Dyrektywa 2007/46 wejdzie niebawem w życie. Odbyło się już 
pierwsze czytanie w Sejmie.
Zmiany które przyniesie zatwierdzenie tej dyrektywy obejmą 
wszystkie autobusy kategorii M2 i M3 (również naczepy, samocho-
dy ciężarowe i inne). Od tych zmian nie będzie żadnych odstępstw, 
a samochody już zarejestrowane będą musiały zostać przystoso-
wane do wymogów tej dyrektywy.
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Kazda półroczna inspekcja (tzw. przegląd) zwe-
ryfikuje poprawną budowę autobusu. Niezgod-
ności będą powodem nieprzedłużania ważno-
ści dowodu rejestracyjnego autobusu.
Auto-CUBY wychodzi naprzeciw tym zmianom 
już teraz. Oferta tego polskiego producenta 
obejmuje szeroką gamę pojazdów spełniaja-
cych obecne jak i przyszłe wymagania stawia-
ne pojazdom kategorii M2 i M3.
 W perspektywie zwiększenia bezpie-
czeństwa drogowego firma Auto Cuby  uzna-
je wiele funkcji za obowiązkowe, w tym: ABS 
(układ zapobiegający blokowaniu się kół pod-
czas hamowania), nowe, bardziej skuteczne lu-

komfortowe fotele z regulacją nachylenia sie-
dziska w całej gamie tapicerek do wyboru 
wszystkie montowane fotele pasażerskie wypo-
sażone są w 3 pkt pasy bezpieczeństwa które 
są podstawowym elementem zapewniającym 
bezpieczeństwo i lepiej przytrzymują pasaże-
rów pojazdu na siedzeniach 
dodatkowe badania (potwierdzone homolo-
gacją cząstkową  na stabilizacje pojazdu przy 
pochyle autobusu do 28stopni na lewy i prawy 
bok ) przy obciążeniu autobusu do 5500 DMC
komfortowa wentylacja --- otwory nawiewowe 
umieszczone nad każdym z pasażerów zapew-
niają dobrą cyrkulację powietrza we wszystkich 
miejscach, zwiększają dobre samopoczucie 
pasażerów , szczególnie na długich trasach i 
przy wysokich temperaturach powietrza na ze-
wnątrz. 
Reflektory bi-ksenonowe – zapewniają lepsze 
oświetlenie obszaru znajdującego się z boku 
samochodu zwiększa bezpieczeństwo, szcze-
gólnie podczas pokonywania ciasnych zakrę-
tów na skrzyżowaniach i podczas manewrowa-
nia. 

Innowacyjne rozwiązania w zakresie wypo-
sażenia i nowoczesna stylizacja czynią jego 
wnętrze już na początku podróży niezwykle 
przyjaznym dla pasażerów a co najważniejsze 
podróż nie zostanie zakończona na pierwszej 
kontroli drogowej (policja, ITD. itp.)sterka, w tym nowe lusterko przednie, wzmoc-

niona sygnalizacja świetlna (światła do jazdy 
dziennej DRL), osłony przeciw rozbryzgowe 
dla opon. Ponadto Auto-CUBY w swoich pro-
dukcjach  spełnia dodatkowe wymagania dla 
autobusów  (wyjścia awaryjne dostosowane 
do możliwości przewozowych pojazdu, łatwiej-
szy dostęp dla osób niepełnosprawnych, od-
powiednia „przestrzeń przeżycia” w przypadku 
przewrócenia się pojazdu na bok itp.). Bogata 
oferta praktycznych i innowacyjnych elementów 
wyposażenia, które można dobrać zgodnie ze 
swoimi wymaganiami, życzeniami i potrzebami. 
Min.
wzmocnione amortyzatory 
wzmocnione stabilizatory 
zawieszenie pneumatyczne 
winda zewnętrzna dla wózków inwalidzkich 
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System Ważenia 
Pojazdów

...i wątpliwości z nim związane, czyli 
co warto wiedzieć, aby uniknąć  
niesłusznie nakładanych kar

Monika Skowyra
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 W ostatnim okresie znacznie wzrosła licz-
ba kar nakładanych przez Inspekcję Transportu 
Drogowego za przekroczenie pomiaru nacisków 
na osie i masy całkowitej pojazdu, co jest między 
innymi spowodowane z wdrożeniem preselek-
tywnego  system ważenia pojazdów. Jednocze-
śnie spowodował,  iż coraz głośniej podnoszone 
one są wątpliwości, co do  legalności i popraw-
ności samej procedury ważenia i otrzymywanych 
wyników. 
 W związku z powyższym, poniżej krótko 
o aktualnym stanie prawnych, który uzasadnia 
słuszne wątpliwości zrodzone wokół „systemu 
ważenia”, i o tym jak powinien zachować się 
przewoźnik i jego kierowca, aby uniknąć nie-
słusznie nakładanych kar, co niestety nie ma 
charakteru incydentalnego!!

Wątpliwy Stan Prawny 

  Dokonując dokładnej analizy przepisów na 
podstawie, których nakładane są kary za nienor-
matywne przejazdy, rzucają się w oczy nastę-
pujące wątpliwości po pierwsze czy zasadnym 
jest nakładanie kar na przewoźnika i po drugie 
czy rozporządzenia regulujące procedurę waże-
nia wyczerpująco regulują zasady tej czynności  
w zależności od rodzaju używanej wagi. 

Kara nakładana  na przedsiębiorcę??

 Kary za „przeładownia” co do zasady 
nakładane są na przewoźnika, gdy tymcza-
sem według obecnie obowiązujących uregulo-
wań ustawodawca nie okazał się konsekwent-
ny w definiowaniu niektórych podmiotów, i tak  
w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transpor-
cie drogowym ( Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371) 
używa pojęcia: podmiot wykonujący przewóz, 
natomiast art. 13g ust.1b pkt 1 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. 
1985 Nr 14 poz. 60) posługuje się pojęciem: 
podmiot wykonujący przejazd. Wprowadza to 
pewną nieścisłość, gdyż w przypadku przewozu 
wprost można wnioskować, że chodzi zarówno 
o przewóz jednokrotny jak również wielokrotny, 
natomiast nie można tego samego stwierdzić 
w przypadku słowa przejazd, który posługując 

się wykładnią językową można rozumieć, jako 
jednokrotne zdarzenie. Zatem wnioskować 
można, iż w tym przypadku kara powinna być 
nałożona na podmiot wykonujący przejazd sa-
mochodem, tzn. na kierowcę. Kierowca ma bo-
wiem bezpośredni wpływ na przebieg danego 
transportu, w danym dniu, w danym pojeździe, 
dlatego logiczne wydaje się, że to on powinien 
ponosić odpowiedzialność za nałożoną karę, 
gdyż to on fizycznie znajduje się na miejscu 
zdarzenia, ma kontrolę nad kierowanym pojaz-
dem i przewożonym na nim ładunku. Również 
w podobny sposób argumentowali to autorzy 
komentarza do ustawy o drogach publicznych, 
twierdząc, że pojęcie „przejazdu” na podstawie 
ustawy o drogach publicznych jest rozumiane 
jako czynność polegająca na przemieszczaniu 
się z wykorzystaniem drogi publicznej, gdzie 
ustawodawca wprost używa sformułowań: „jed-
norazowy przejazd”, „przejazd wykonywany  
w oznaczonym czasie”, „przejazd po ustalonej 
trasie”. Natomiast podkreślono, iż pojęcie pod-
miotu wykonującego przejazd, odznacza się ce-
chami indywidualnymi , a w naturze tego podmiotu 
leży wykonywanie przejazdu, a więc kierowanie 
pojazdem w warunkach określonych w art. 13g 
ust.1 ustawy o drogach publicznych. Stosownie 
do definicji zawartej w słowniczku wart. 2 pkt. 
20 ustawy prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 
98, poz. 602), kierującym jest osoba, która kie-
ruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także 
osoba, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie 
wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub 
w stadzie. Niezwykle ważne jest to, iż wykonują-
cego przejazd nie można utożsamiać z wykonu-
jącym przewóz czy wykonującym transport, czy-
li z osobą prowadzącą działalność gospodarczą 
w rozumieniu art. 4 pkt. 1-3 ustawy o transporcie 
drogowym. Podążając więc za treścią art. 13 g 
ustawy o drogach publicznych: bez zezwolenia 
oraz wbrew warunkom zezwolenia wykonuje 
przejazd zarówno ten kierujący, który sam będąc 
przedsiębiorcą nie uzyskał zezwolenia, choć po-
winien o nie wystąpić jak również ten kierujący, 
który wykonując przejazd na rzecz lub w imieniu 
kogoś innego podjął się zleconego zadania wie-
dząc, że dopuszcza się naruszenia przepisów  
o ruchu drogowym. Użyty w art. 13 g ust 1b usta-

str. 45 - MT5



wy o drogach publicznych zwrot „podmiot wyko-
nujący przejazd” należy utożsamiać więc stric-
te z osobą kierującą pojazdem, który podjął się 
faktycznie przejazdu, z wykorzystaniem pojazdu 
po drodze publicznej i powodujący „wykonanie 
przejazdu” w sposób nieuprawniony. Stąd może 
wynikać, iż odpowiedzialność z tytułu tego prze-
pisu może ponosić tylko kierujący pojazdem, 
a więc osoba fizyczna bezpośrednio odpowie-
dzialna za podjęcie czynności skutkujących na-
ruszeniem przepisów o przejeździe bez zezwo-
lenia lub wbrew jego wymaganiom.
     
 Powyższa kwestia jest niezwykle istotna 
przede wszystkim, ze względu na konsekwen-
cje, które może wywołać, a mianowicie może 
skutkować niesłusznym pociągnięciem do odpo-
wiedzialności przedsiębiorcy, które nie ma żad-
nego wpływu na zaistniałą sytuację. A zgodnie 

z aktualnym stanem prawnym zupełnie innymi 
regułami kierują się zasady odpowiedzialno-
ści na podstawie, których karany jest kierowca 
grzywną w drodze mandatu, za zupełnie innymi 
zasady nakładania kary pieniężnej w drodze de-
cyzji administracyjnej na przedsiębiorcę. W tym 
przypadku należy też mieć na uwadze, na kogo 
i w jakich okolicznościach jest nakładana kara  
i na jakich zasadach albowiem  ma to wpływ na 
możliwość  zwolnienie się z odpowiedzialności 
przedsiębiorcy za naruszenia, na które nie miał 
wpływu, ani których nie mógł przewidzieć. 

Wątpliwości wokół samej procedury 
ważenia!

 Wątpliwości budzi także procedura wa-
żenia pojazdów. Albowiem tak naprawdę w 
polskie przepisy nie regulują zasad używania 
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wag i procedur z tym związanych. Wymogi jakie 
powinny spełniać wagi, którymi dokonuje się po-
miaru zostały określone w Rozporządzeniu Mi-
nistra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w 
sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać 
wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ru-
chu, oraz szczegółowego zakresu badań i spraw-
dzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych. 
Jest to jedyny akt prawny, który teoretycznie słu-
ży, jako wytyczne które powinny spełniać wagi 
i zasady jakich należy przestrzegać podczas 
wykonywanego ważenia. Po przeczytaniu ww. 
rozporządzenia nie sposób nie zauważyć, że 
faktycznie akt nie określa szczegółowych zasad 
mocowania wag, ich eksploatacji, a tym bardziej 
nie odnajdziemy w nim procedur dotyczących 
samej czynności ważenia.  Kolejny problem jaki 
się pojawił, dotyczy kwestii, iż ww. rozporządze-
nie odnosi się tylko do ważeń dynamicznych, 
co zostało potwierdzone przez zarówno przez 
Głównego Inspektora Transportu Drogowego, 
jaki i wielokrotnie przez orzecznictwo. W wyro-
ku WSA w Warszawie z 7 stycznia 2009 r. sygn 
akt VI są/Wa 1851/08 sąd orzekł: „organ trafnie 
wskazał, że przywołane przez stronę rozporzą-
dzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 
2007 r. dotyczy stosowania wag samochodo-
wych do ważenia pojazdów w ruchu, takie wagi 
nie były używane w czasie kontroli, stąd przepisy 
powołanego rozporządzenia nie są przydatne do 
ważenia statycznego pojazdów”, i inne (Wyrok 
WSA siedziba w Warszawie z dnia 20 kwietnia 
2009 r. VI SA/Wa 367/09; Wyrok WSA siedziba 
w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2009 r. VI SA/Wa 
2580/08).
 W związku z tym zrodziła się w środowi-
sku uzasadniona wątpliwość czy  wyniki ważenia 
uzyskane na podstawie nie ścisłych wytycznych 
są wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym, 
a tym samym, czy mogą służyć - jako dowód 
w sprawie na podstawie, którego nakładane 
są kary. I co z wynikami ważeń uzyskanych 
podczas ważenia statycznego? Pytanie czy w 
związku z tym, iż nie ma wytycznych prawnych, 
regulujących procedurę ważenia wagami sta-
tycznymi, wyniki ważnienia tego typu wagami są 
wiarygodne i mogą stanowić podstawę do nakła-

dania kar? Tu zdania są podzielone zarówno w 
orzecznictwie, jak i w środowisku specjalistów 
zajmujących się prawem transportowym. Nie-
stety rozbieżności w interpretacji i stosowaniu 
ww. Rozporządzenia zdarzają się także, wśród 
organów kontrolnych. 
 
 Z powyżej przywołanych orzecznictw bez 
wątpienia wynika, iż ważenia statycznego nie 
wolno dokonywać w oparciu o ww. rozporządze-
nie. Zatem czy ustawodawca powinien powołać 
nowy akt w prawny do uregulowania procedury 
ważenia wagami statycznymi, czy dzisiaj wa-
żenia dokonywane bez podstawy prawnej są 
ważne? Otóż, w powyżej przywołanych orze-
czeniach, sąd jedocześnie wyjaśnia, iż pomi-
mo, że do oceny zgodności nieautomatycznych 
wagach przenośnych do pomiarów statycznych 
nie można stosować przepisów ww. rozporzą-
dzenia, to jeśli „czynności kontrolne były prze-
prowadzone zgodnie z prawem tj. pomiarów 
dokonano za pomocą wag, które posiadały 
stosowną legalizację Urzędu Miar, przed rozpo-
częciem czynności kontrolnych kierowca miał 
możliwość sprawdzenia zgodności numerów 
fabrycznych wag ze świadectwami legalizacji, 
a odczytu wskazań dokonano w jego obecno-
ści, miejsce w którym dokonano kontroli legity-
muje się odpowiednim dokumentem z pomiaru 
pochylenia terenu. Jeżeli przyrządy pomiarowe 
były legalizowane, mogły być zatem stosowane 
do celów wskazanych w świadectwie legaliza-
cji, użyta zaś do pomiaru nacisku osi pojazdu 
waga posiadała ważne świadectwo legalizacji, 
które nie podlega kontroli Sądu w sprawie kary 
pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatyw-
nym bez zezwolenia i jest dowodem, że waga 
spełnia wymagania metrologiczne” (Wyrok 
WSA siedziba w Warszawie z dnia 20 kwietnia 
2009 r. VI SA/Wa 367/09). Oczywiście jeśli wa-
żenia dokonano na nieautomatycznych wagach 
do pomiarów statycznych. 
 Ponadto w doktrynie i w środowisku spe-
cjalistów prawa transportowego możemy napo-
tkać różne stanowiska, jak należy odnieść się 
do sytuacji prawnej procedur ważenia i wyników 
będących następstwem ważenia wagami sta-
tycznymi. Jedni twierdzą, iż w aktualnym sta-
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nie prawnym wyniki, są nieważne i należy ure-
gulować tą kwestię prawnie poprzez powołanie 
w życie nowych przepisów prawnych. Inni stoją 
na stanowisku, iż tak szczegółowe informacje 
nie powinny znaleźć się w rozporządzeniu, al-
bowiem zasady użytkowania urządzeń określa-
ją ich producenci, co potem jest weryfikowane  
w oparciu o obowiązujące normy zarówno  
w świadectwach homologacji, certyfikatach za-
twierdzenia typu oraz świadectwach legalizacji. 
Argumentują to stanowisko tym, iż ustalanie 
poprzez rozporządzenia zasad użytkowania 
wszelkich urządzeń pomiarowych oraz innych 
urządzeń technicznych prowadziłoby do absur-
du i tworzenia setek, a nawet tysięcy nowych 
norm prawnych, podając jako przykład urządze-
nie viaBOX użytkowane do uiszczania opłat za 
przejazd po drogach płatnych, które  również 
nie zostało ściśle określone w ustawie o dro-
gach publicznych, a także w żadnych innych 
rozporządzeniach wykonawczych. Przywołane 
porównanie należałoby rozważyć w tym kontek-
ście, iż przewoźnicy korzystający z urządzenia 
viaBOX, podpisują umowę, godząc się na ko-
rzystnie z tych urządzeń zgodnie z instrukcją do 
nich załączoną, inna kwestią jest fakt, iż prze-
woźnicy zostali postawieni w tym przypadku  
w sytuacji bez wyjścia. Istotnym jest, iż orzecz-
nictwo stanęło także na stanowisku, iż zasady 
stosowania urządzenia określone wyłącznie  
w instrukcji obsługi można uznać za legalne, 
obowiązujące.

Powyżej o teorii, a jak w praktyce - 
czyli, co mają robić przedsiębiorcy  
i czy jest sens się odwoływać, a jak 
tak to kiedy…?

 W związku ze zwiększonym napływem 
w ostatnim czasie spraw dotyczących naruszeń 
związanych z przeciążeniami na ośkach, bo tyl-
ko takich pomiarów można dokonać przy uży-
ciu wag przenośnych, okazuje się, iż ważenia 
są bardzo często dokonywane z pominięciem 
przepisów prawnych i instrukcji wag. Należy po 
pierwsze pamiętać, iż podczas ważenia sta-
tycznego nie można dokonać pomiaru DMC i 
pomiaru obciążenia osi składowych, osi wie-
lokrotnych, co zostało stwierdzone w raporcie 
NIK odnoszącym się do GITD i procedury wa-
żenia oraz przez Raport Międzynarodowej or-
ganizacji metrologiczna WELMEC.
 
 Niestety większość wadliwie przeprowa-
dzonych ważeń, pomimo, iż zostaje dokonywa-
na pod obecność kierowcy kończy się podpisa-
niem bez zastrzeżeń przez niego protokołu, co 
jest równoznaczne z potwierdzeniem prawidło-
wo dokonanych pomiarów. Sytuacja taka wyni-
ka z niewiedzy, nie tylko samych kierowców, ale 
i przedsiębiorców, którzy nieświadomi takich 
naruszeń pozostają bierni wobec nałożonych 
na nich kar. Zatem, co należy wiedzieć i jakie 
czynności powinien podjąć podczas kontroli 
pomiaru za pomocą wag, kierowca i przedsię-
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biorca, aby móc uniknąć odpowiedzialności za 
niesłusznie nałożone kary. A jest to o tyle istotne, 
iż tak naprawdę większość wad w procedurze 
ważenia, można „wyłapać” tylko na miejscu pod-
czas bezpośrednio wykonywanego ważenia.

Zatem co warto wiedzieć?

 Poniżej  kilka przydatnych wskazówek, 
które warto zastosować podczas kontroli pomia-
rów dokonywanych za pomocą wag, które są-
„furtką„ do możliwości uchylenia się od odpowie-
dzialności za nałożone kary. Zatem warto:

1. Żądać odpowiednich dokumentów

 Kierowca ma prawo zażądać na miejscu 
kontroli przekazania kopii dokumentów związa-
nych z certyfikacją punktu kontrolnego oraz le-
galizacją wagi. Dlatego warto zażądać:

a. świadectwa legalizacji wagi, na której doko-
nano pomiaru 
b. świadectwa placu na którym waga się znaj-
duje (geodezyjny punkt kontrolny)
c. producenckiej instrukcji obsługi wagi i pro-
cedury ważenia (to nie jest to samo, co we-
wnętrzna instrukcja ważenia organu kontrolne-
go, okazywana często podczas kontroli)
 
Pomiary pochylenia terenu powinny być podpisa-
ny przez uprawnionego geodetę, a wyniki muszą 
się zgadzać z wymogami producenta wagi. W 
kwestii tej także wypowiadał się Sąd m.in. w wy-
roku WSA w Warszawie z dnia 16 grudnia 2008 
r. sygn. Akt VI sa/Wa 2143/08 Sąd stwierdził, że 
„Należy wyraźnie zauważyć, iż wskazany przez 
organ protokół odnosi się wyłącznie do kwestii 
pochylenia powierzchni jezdni w strefie ważenia, 
natomiast nie stanowi dowodu wskazującego na 
prawidłowość przystosowania terenu w pozosta-
łym zakresie(...). W związku z tymi brakami sąd 
uchylił decyzję o nałożeniu kary pieniężnej”.

2. Utrwalić przebieg czynności waże-
nia
 Ma to szczególne znaczenie w przypadku 

pomiarów dokonywanych wagami przenośnymi 
do pomiarów statycznych. Albowiem na pra-
widłowość uzyskanych wyników, koniecznym 
jest  symetryczny wjazd na wskazany punkt na 
wadze, niestety pomiar dokonany poza tym wy-
znaczonym punktem kontrolnym powoduje nie-
ważność wyników ważenia. A warto wiedzieć, 
iż tego typu uchybienie ma charakter nagminny, 
a prawidłowe utrwalenie wadliwie dokonanych 
pomiarów umożliwiają uchylenie się od nało-
żonej kary.  Dlatego warto zażądać, a nawet 
wykonać samemu zdjęcia, na których widnieje 
pozycją pojazdu i kół przy każdym pomiarze po-
szczególnych osi. Warto utrwalić także położe-
nie wag w dołach fundamentowych oraz stan 
techniczny infrastruktury.
 
Ponadto warto pouczyć kierowcę, aby podczas 
pomiaru dokonywał zapisów w postaci wła-
snych notatek, zadawał pytania w celu uzyska-
nia szczegółowych informacji, co do kolejno wy-
konywanych czynności pomiarowych. 

3. Powtórzyć procedurę pomiaru 

 Bardzo często okazuję się, iż pomiędzy 
dwoma wynikami uzyskanymi podczas tej sa-
mej kontroli są spore rozbieżności, co podważa 
wiarygodność procedury ważenia. Dlatego kie-
rowca powinien bezdyskusyjnie zawsze zażą-
dać wykonania ponownego pomiaru. 

4. Składać zastrzeżenia do protokołu 

 Kierowca powinien zażądać wpisywania 
w treści protokołu kontroli i dokonywać ich sa-
memu w miejscu podpisania protokołu, wszel-
kich uwag i zastrzeżeń, co do przebiegu kontro-
li, a przede wszystkim powinien:

a) żądać wpisania dokładnych informacji doty-
czących urządzenia kontrolnego, nie tylko  nu-
mer seryjny wagi, co jest praktyką, ale także 
modelu wagi. 
b) żądać wpisania odmowy okazania przez In-
spektora wszelkich dokumentów przywołanych 
w powyższych punktach 
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5. Nie podpisywać protokołu kontroli

 Jest to bardzo istotne!!! Albowiem pod-
pisanie protokołu bez uwag i zastrzeżeń jest 
równoznaczne pełną akceptację danych w nim 
zawartych. Natomiast w sytuacji, kiedy kierow-
ca nie posiada odpowiedniej wiedzy i nie potrafi 
stwierdzić czy pomiar został  dokonany prawidło-
wo, przedsiębiorca powinien pouczyć kierowców 
wykonujących przewozu na jego rzecz, o prawie 
odmówienia podpisania protokołu ważenia. Co 
jest słusznym zaleceniem prewencyjnym, usy-
tuowanym prawnie! 

Kierowca ma prawo do odmowy podpisania pro-
tokołu, bez żadnych ujemnych dla niego konse-
kwencji !!!

Słowo końcowe i system wag preselektyw-
nych. 

Z racji braku wyczerpujących i jednolitych norm 
prawnych co do wymogów prawnych i tech-
nicznych wag i procedur związanych z wyko-
nywaniem powyżej opisywanych pomiarów 
warto wiedzieć, jaka jest praktyka i co należy 
wiedzieć, aby mimo wszystko mieć szanse na 
uniknięcie bardzo często niesłusznie nakłada-
nych na przedsiębiorcę kar. Za naruszenie, któ-
re faktycznie nie miały miejsca, bądź na które 
nie miał wpływu. Tym bardziej, iż kontrole po-
miarów będę w najbliższym czasie wzrastać ze 
względu na wdrażanie systemu wag preselek-
cyjnych. Dlatego na koniec warto działanie tego 
rodzaju wag. 

  Otóż waga preselekcyjna to listwa pomia-
rowa dokonująca bardzo dokładnych pomiarów 
wbudowana w nawierzchnię jezdni. Podczas 
przejazdu po niej nadmiernie obciążonego po-
jazdu, system rejestruje informacje o nacisku 
każdej z osi i o jego masie całkowitej. Umiesz-
czona nad jezdnią kamera wykonuje zdjęcie 
pojazdu i jego tablicy rejestracyjnej. Informacja  
o wykroczeniu drogą radiową natychmiast trafia 
do Inspektorów Transportu Drogowego, którzy 
zatrzymują ciężarówkę i ważą ją na legalizo-
wanej wadze stacjonarnej. Za pośrednictwem 

tego systemu można sprawdzić czy samochód 
nie przekroczył parametru długości oraz spraw-
dzi prędkość z jaką się porusza. Preselekcja to 
wstępne ważenie pojazdów, i na podstawia tak 
uzyskanych wyników nie można nałożyć kary 
administracyjnej. Urządzenia te pełnią jedynie 
rolę narzędzia pomocniczego dla organów kon-
trolnych. Dopiero ważenie na zalegalizowanych 
wagach daje podstawy do wszczęcia postępo-
wania administracyjnego w przypadku stwier-
dzenia naruszenia. 

Uwaga CIEKAWOSTKA!!! 

 Jeden nadmiernie załadowany pojazd 
ciężarowy działa na drogę tak, jak 16 tysięcy 
samochodów osobowych (źródło informacji: Konrad 
Kozłowski Specjalista ds. informacji publicznej Miejski Zarząd 
Dróg w Płocku).
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