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Po wielomiesięcznej batalii, podczas której obnażaliśmy praktyki jakich dopuszcza 
się Viatoll, sprawą zainteresowały się wreszcie ogólnopolskie media. Cieszy nas to, 
że skończyła się cisza jaka panowała w tym temacie. Niestety dziennikarze zaczęli 
od złej strony, a mianowicie od GITD. W tej sytuacji jest to jedynie egzekutor. Rola 
ITD jest jasna. Ma egzekwować prawo lub nakładać kary, kiedy to prawo nie jest 
respektowane. Nie ustanawia jednak prawa. 
Viatoll w zeszłym roku wg. różnych źródeł zarobił od 400 do 500 mln złotych. Sys-
tem kosztował szacunkowo 5 mld złotych. Można więc łatwo obliczyć, że koszty te 
zwrócą się po około 5 latach. To dosyć długo. Można więc inaczej. Jak? Szybciej!
W ciągu 8 miesięcy GITD rozpoczęło 580 000 procedur administracyjnych. Co przez 
to można rozumieć? W 580 tysiącach przypadków GITD usiłuje nałożyć karę na 
kierowcę za przejazd drogą płatną bez uiszczenia opłaty lub uiszczenia opłaty nie-
pełnej. 
Jeśli przyjmiemy, że każda z tych kar to 3000 złotych to wychodzi, że suma tych kar 
wyniesie 1,74 mld złotych!!! Tylko za 8 miesięcy!!! Jeśli podzielimy to przez 8 miesię-
cy to da nam 217,5 mln złotych miesięcznie!!!
Nasze obliczenia są oczywiście czysto orientacyjne. Procedura administracyjna 
oczywiście nie musi w każdym przypadku równać się nałożeniu kary. Dlatego są to 
liczby tylko przybliżone do właściwej skali problemu. Jednakże nawet gdyby skala 
nakładanych kar była o połowę niższa to są to kwoty porażające. 
Co ciekawe w ciągu tych 8 miesięcy Viatoll przesłał do GITD niemal 3 mln naruszeń 
związanych z nieuiszczeniem opłaty. Tylko 580 tysięcy z nich pozwoliło na wszędzie 
procedur administracyjnych. Więc średnio tylko co piąte! CO PIĄTE!!!
Czy ten system w ogóle działa? A może ktoś napisał algorytm, który na chybił trafił, 
randomowo generuje naruszenia? 

SŁOWO WSTĘPNE

Tom Rollauer
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NA TEMAT WYDAWANIA 
LICENCJI PRZEZ BTM

Obalamy
mity i plotki

Z Dyrektorem 
Biura Transportu Międzynarodowego 
Waldemarem Wierzbickim 
rozmawia Tom Rollauer.
T.R.:
Witam Panie Dyrektorze. Mimo wakacji Biuro 
Transportu Międzynarodowego miało dużo 
pracy?

WW:
Zdecydowanie tak. Mówię „zdecydowanie tak”, 
gdyż z niepokojem oczekiwałem okresu urlo-
powego. Dziś mogę powiedzieć: udało się. 
Ogromna w tym zasługa pracowników i za to 
im serdecznie dziękuje. Rok 2012 jest specy-

ficzny, ponieważ kończy się w nim ważność 
pierwszych licencji, do których wydano wypisy 
ważne 5 lat. Co to oznacza? Od początku roku 
wydaliśmy ponad 52.000 dokumentów (licencji, 
wypisów, świadectw kierowcy), w tym samym 
okresie 2011 r. dokumentów tych wydaliśmy ok. 
32.000. Nie są to jedyne dokumenty jakie wy-
daje Główny Inspektor Transportu Drogowego. 
Dziennie obsługujemy 200 – 500 osób. Rekor-
dowym był 2 grudnia 2011 r., w którym system 
kolejkowy wydał ponad 1000 numerków. Ostatni 
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Od początku roku wydaliśmy ponad 52.000 dokumentów 
(licencji, wypisów, świadectw kierowcy), w tym samym 
okresie 2011 r. dokumentów tych wydaliśmy ok. 32.000.

NA TEMAT WYDAWANIA 
LICENCJI PRZEZ BTM
Z Dyrektorem 
Biura Transportu Międzynarodowego 
Waldemarem Wierzbickim 
rozmawia Tom Rollauer.

klient opuścił biuro ok. 19:30. Zwiększona liczba 
wniosków spowodowała, że czas oczekiwania 
na wydanie licencji czy wypisów wynosił ok. 30 
dni. Dziś sytuacje jest opanowana i czas oczeki-
wania na odnowienie licencji nie powinien prze-
kraczać 10 dni.

TR:
Wiem, że nie będzie Pan się chciał z 
tym pewnie zgodzić, ale zrobił Pan 
bardzo dużo dla przewoźników.

WW:
Dziękuję bardzo, ocenę mojej działalności pozo-
stawiłbym jednak mojemu przełożonemu. Jeden 
z kandydatów na prezydenta RP głosił hasło: 
„Jestem mądry Waszą mądrością”, zespół pra-
cowników, którym kieruję stosuje właśnie taka 
zasadę. To właśnie wnioski, postulaty czasami 

krytyczne uwagi powodują, że obsługa prze-
woźników jest sprawniejsza. Na stronie GITD 
publikujemy wykaz decyzji administracyjnych. 
To właśnie postulat spedytorów, którym przed-
stawiano fałszywe licencje i w ten sposób wyłu-
dzano towary. Najnowsze usprawnienia to moż-
liwość sprawdzenia poprzez stronę internetową 
jakich dokumentów brakuje w złożonym wnio-
sku. Wysyłamy również informację do przedsię-
biorców o zbliżającym się terminie wygaśnięcia 
ważności licencji (?). (pocztą elektroniczną). 

TR
Niczym bumerang powraca jednak 
plotka, według której urzędnicy BTM 
mieliby odrzucać sprawozdania finan-
sowe, które składają na ich ręce prze-
woźnicy ubiegający się o licencję czy 
też wypisy z licencji. Plotka ta wydaje 

mi się tym bardziej nieprawdziwa, iż 
w marcu br. zasady wydawania licen-
cji były już znane. Czy widzi Pan w tej 
plotce jakie ziarenko prawdy?

WW:
Sądziłem, że warunki jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca związane z wymogiem zdolności 
finansowej to już historia. Okazuje się, że znaj-
dują się eksperci, którzy występując w imieniu 
przedsiębiorców zarzucają nam, że nie przyjmu-
jemy sprawozdań od osób fizycznych. Stanowi-
sko Głównego Inspektora Transportu Drogowe-
go jest jednoznaczne i zostało wyrażone m.in. 
na spotkaniu z przewoźnikami zorganizowanym 
przez  Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźni-
ków Drogowych w Gdyni oraz na spotkaniu w 
Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników 
Drogowych w Warszawie. Od dnia wejścia w ży-

cie przepisów rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającego wspólne 
zasady dotyczące warunków wykonywania za-
wodu przewoźnika drogowego i uchylające dy-
rektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.09.300.51), 
w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowe-
go przyjęto 1.756 sprawozdań, w tym 635 doty-
czyło osób fizycznych. Poziom przygotowania 
przedkładanych sprawozdań jest zróżnicowany. 

Najczęściej spotykane błędy to:

•  brak jest wszystkich elementów sprawoz-
dania finansowego wymaganych ustawą,

•  przedstawiane dokumenty często dotyczą 
różnych okresów sprawozdawczych np. bi-
lans jest za rok 2011, a rachunek zysków i 
strat za rok 2010 lub za inny okres,
•  na elementach sprawozdania finansowego 
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brak właściwych podpisów (często nie ma 
ich w ogóle lub jest parafka),

•  brak daty sporządzenia sprawozdania (jest 
wymagana ustawą),

•  dokumenty przedstawiane są w formie ko-
pii (bez właściwego potwierdzenia lub orygi-
nału do wglądu),

•  z przedstawionych sprawozdań finanso-
wych często wynika, iż nie wystarczą na po-
twierdzenie wymaganej zdolności finanso-
wej (zbyt niski jest kapitał własny i rezerwy 
lub rezerw nie ma w ogóle).

TR:
Raz na zawsze musimy więc potwier-
dzić: BTM przyjmuje sprawozdania fi-
nansowe od przewoźników będących 
osobami fizycznymi. 
Czy prawdą jest, że BTM wymaga na 
takich sprawozdaniach poświadcze-
nia przez biegłego rewidenta jeśli fir-
ma nie jest zobowiązana wg ustawy 
o rachunkowości do składania takich 
sprawozdań?

WW:
Analizując sprawozdania kierujemy się wyłącz-
nie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 
591), która reguluje zagadnienia sporządzania 
sprawozdań finansowych. Od dnia 4 grudnia 
2011 r. opublikowano wiele opinii na temat zdol-
ności finansowej, w których nie kwestionuje się 
przyjmowania sprawozdań od osób fizycznych. 

TR:
Plotka obalona. Mówiąc żartem staje-
my się więc pogromcami mitów trans-
portowych. Może wyjaśnimy więc jak 
to wygląda w praktyce. Przychodzimy 
do Biura Transportu Międzynarodo-
wego przy ulicy Prostej 69 w Warsza-

wie. Jako poświadczenie zabieramy ze 
sobą sprawozdanie finansowe podpi-
sane przez właściciela firmy w przy-
padku, gdy firma nie jest zobowiązana 
do składania corocznych sprawozdań 
dla Urzędu Skarbowego. Podchodzi-
my do okienka i…

WW:
Właśnie, Pan Redaktor stał się ofiarą stereo-
typu. Do Biura nie trzeba przychodzić, sprawę 
można załatwić korespondencyjnie lub (?) po-
przez przedstawicieli kilkudziesięciu stowa-
rzyszeń zrzeszających przedsiębiorców wyko-
nujących międzynarodowy transport drogowy. 
Jeżeli przedsiębiorca chciałby załatwić sprawę 
osobiście to po pobraniu numerka jest wzywa-
ny przez pracownika odpowiedniego okienka. 
Jeżeli wniosek dotyczy wydania licencji i np. 
dwóch wypisów to obsługa przedsiębiorcy nie 
powinna przekroczyć 7 minut, o ile wniosek jest 
kompletny. 

TR:
Przyjmijmy, że nasze sprawozdanie 
posiada wszystkie wymagane pozy-
cje.

WW:
Wniosek jest przyjmowany i przekazany do re-
alizacji.

TR:
Następny mit obalony.
Poszło nam więc całkiem gładko. To 
niemal jak z wizytą u dentysty, naj-
pierw duży strach, ale tak naprawdę 
nie ma się czego obawiać. 
Przejdźmy więc do tematu ubezpie-
czeń. Rozporządzenie 1071/2009 WE 
dopuszcza też w formie wyjątku ubez-
pieczenie jako poświadczenie finan-
sowe wymagane do licencji.
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Jakie ubezpieczenia są honorowane 
przez BTM?

WW:
Po dniu 4 grudnia 2011 r. na polskim rynku 
ubezpieczeniowym nie było produktu przezna-
czonego dla przedsiębiorców wykonujących 
transport drogowy o nazwie „ubezpieczenie od-
powiedzialności zawodowej”. Odbyło się wiele 
spotkań z ubezpieczycielami, których konse-
kwencją powinna być propozycja polisy spełnia-
jącej wymogi rozporządzenia 1071/2009 WE. 
Aktualnie polisę odpowiedzialności zawodowej 
proponują cztery firmy ubezpieczeniowe, są one 
rekomendowane przez stowarzyszenia zrzesza-
jące przewoźników transportu drogowego.

TR.
Mamy więc w czym wybierać. Czy 
przewoźnik, który chce przedstawić 
ubezpieczenie jako poświadczenie fi-
nansowe musi wystosować do Biu-
ra Transportu Międzynarodowego 
specjalny wniosek o możliwość po-
świadczenia w formie ubezpieczenia? 
Rozporządzenie 1071/2009 WE mówi 
wszakże, że ubezpieczenie jest wyjąt-
kiem. Czy przewoźnik musi także uza-
sadnić dlaczego chcę skorzystać z ta-
kiego wyjątku?

WW:
To prawda, że ubezpieczenie odpowiedzialności 
finansowej przyjmowane jest w drodze odstęp-
stwa. Do czasu regulacji krajowych zgoda ta jest 
dorozumiana, nie wydajemy w tej sprawie decy-
zji. 

TR.
Wielu naszych czytelników twierdzi, że 
Starostwa nadal nie chcą przyjmować
sprawozdań finansowych powołując 
się na stanowisko BTM. Domyśla się 
Pan skąd bierze się ta dezinformacja?

WW:
Stanowisko GITD przedstawiłem odpowiadając 
na Pana pytania. Należy zauważyć, że obowią-
zujące regulacje prawno–ustrojowe, w tym tak-
że przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, 
poz. 874 ze zm.), nie przewidują uprawnienia dla 
Głównego Inspektora Transportu Drogowego do 
dokonywania wiążących interpretacji przepisów 
prawa ani też wskazywania innym organom ad-
ministracji państwowej lub samorządowej spo-
sobu działania, poza wyjątkami wynikającymi z 
działania w trybie nadzoru bądź w postępowa-
niu odwoławczym. 

TR. 
Na koniec naszego wywiadu czy 
chciałby Pan coś przekazać naszym 
czytelnikom? 

WW:
Chciałbym podziękować za wszelkie wnioski, 
krytyczne uwagi, które pozwalają usprawnić 
działania biura. Zachęcam także do korzystania 
z informacji umieszczanych na stronie interne-
towej GITD/BTM. Wszelkie pytania proszę kie-
rować na adres botm@botm.gov.pl żadne z nich 
nie zostanie bez odpowiedzi. 

TR. 
Dziękuję Panu bardzo za wywiad, który 
był przyjemnością dla mnie oraz roz-
wiał ostatecznie wszelkie wątpliwości 
związane z poświadczeniami finanso-
wymi.

Wszelkich informacji na temat 
poświadczeń finansowych do 
licencji udzielamy pod nume-
rem telefonu: 500 561 861
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PÓŁ ŻARTEM
PÓŁ SERIO

CZYLI
rzecz o nowym pojęciu 

„transportu 
drogowego”

Definicja „transportu drogowego” została 
sformułowana w art. 4 ustawy o transporcie 
drogowym i wydawałoby się, iż jest zrozumia-
ła i klarowna. Tymczasem okazuje się to nie 
tylko moje wyobrażenie, pomimo doświad-
czenia w tej branży na temat tego czym jest 
transport drogowy może okazać się błędne. 
A to wszystko z powodu poniżej opisanej sy-
tuacji. Otóż, jeden z naszych klientów prowa-
dzący sobie zwykłą działalność gospodarcza 
tylko i wyłącznie w zakresie handlu (bez żad-
nej licencji na wykonywanie transportu), zo-
stał ukarany za wykonywanie transportu dro-
gowego bez licencji i wykonywanie przewozu 

pojazdem nie wyposażonym w tachograf.

MONIKA SKOWYRA



str. 11 - MT

PÓŁ ŻARTEM
PÓŁ SERIO
rzecz o nowym pojęciu 

„transportu 
drogowego”

Definicja „transportu drogowego” została 
sformułowana w art. 4 ustawy o transporcie 
drogowym i wydawałoby się, iż jest zrozumia-
ła i klarowna. Tymczasem okazuje się to nie 
tylko moje wyobrażenie, pomimo doświad-
czenia w tej branży na temat tego czym jest 
transport drogowy może okazać się błędne. 
A to wszystko z powodu poniżej opisanej sy-
tuacji. Otóż, jeden z naszych klientów prowa-
dzący sobie zwykłą działalność gospodarcza 
tylko i wyłącznie w zakresie handlu (bez żad-
nej licencji na wykonywanie transportu), zo-
stał ukarany za wykonywanie transportu dro-
gowego bez licencji i wykonywanie przewozu 

pojazdem nie wyposażonym w tachograf.

Nie muszę pisać, że zdziwienie klienta nie 
miało końca, albowiem klient nie miał poję-
cia „co jest grane”.

Na początek w kilku słowach o stanie faktycz-
nym. Pan Janek* był właścicielem dwóch sa-
mochodów osobowych, które z racji tego ze 
były uszkodzone postanowił sprzedać. Kupcem 
był Pan Antonio*, który nie będąc obywatelem 
naszego kraju miał z tego powodu trudności z 
zorganizowaniem sobie transportu zakupionych 
pojazdów. Zatem obydwaj Panowie umówili się 
następująco. Pan Janek zaproponował, iż zor-
ganizuje klientowi transport w postaci wynajęcia 
auto-lawety i przyczepy, opłacenia parkingów 
za postój tych pojazdów oraz zatankowanie, wli-
czając tym samym wszystkie powyżej poniesio-
ne koszty w cenę sprzedanych pojazdów. Klient 
zgodził się na takie warunki w związku z czym 
Pan Janek wystawił fakturę za sprzedane auta, 
a klientowi udzielił pisemnego upoważnienia do 
korzystania z wypożyczonych pojazdów oraz w 
razie kontroli na drodze wręczył „na wszelki wy-
padek” wszystkie dokumenty uprawniające do 
dysponowania ww. zespołem pojazdów 
(w tym umowę wynajęcia auto-lawety).

I tak Pan Antonio zadowolony z dokonanego za-
kupu podczas jazdy po polskich drogach (w tej 
historii pominę wątek związany z Viatollem, któ-
ry był równie ciekawy) został zatrzymany przez 
uprawnione do tego organy kontrolne do kon-
troli drogowej. Po wykonanej kontroli okazało, iż 
wszczęto postępowanie przeciwko Panu Janko-
wi jako przedsiębiorcy, albowiem organ stwier-
dził, iż na podstawie okazanych do kontroli do-
kumentów przejazd był wykonywany na rzecz 
przedsiębiorstwa Pana Janka. Nie pomogły wy-
czerpujące wyjaśnienia poparte odpowiednimi 
umowami i innymi dokumentami.

Organ I instancji zakończył postępowanie wyda-
niem decyzji administracyjnej, w której nałożył 
sankcję na przedsiębiorcę - Pana Janka za brak 
licencji i tachografu. Najciekawsze w tej sprawie 
są argumenty organu kontrolnego w uzasadnie-
niu decyzji i podjętych przez ten organ czynno-
ści w ramach postępowania wyjaśniającego.

Już na samym wstępie uzasadnienia zaskar-
żonej decyzji organ kontroli zarzucił Panu Jan-
kowi niewywiązanie się z obowiązku w postaci 
nie przedstawienia zaświadczenia z ewidencji 
działalności gospodarczej oraz numeru NIP 
i REGON. Gdy tymczasem, zgodnie aktual-
nym stanem prawnym, wyrażonym w Ustawie 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno-
ści gospodarczej, „ORGANY ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ NIE MOGĄ DOMAGAĆ SIĘ OD 
PRZEDSIĘBIORCÓW OKAZYWANIA, PRZE-
KAZYWANIA LUB ZAŁĄCZANIA DO WNIO-
SKÓW ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE W CEIDG” 
(art. 38 ustęp 5).

Dalej czytamy, z racji iż bezspornym jest, że Pan 
Janek wypożyczył auto-lawetę oraz przyczepę 
organ podjął czynności wyjaśniające (powołując 
się na art. 77§1 KPA) w postaci sprawdzenia 
czy przedsiębiorstwo figuruje w rejestrze GITD 
Bds.TM, a zatem czy posiada licencję na wyko-
nywanie transportu międzynarodowego, spraw-
dzono także czy przedsiębiorca nie figuruje w 
rejestrze Starostwa jako posiadacz licencji na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego, 
bądź zaświadczenia na przewozy na potrzeby 
własne. Pytanie w jakim celu organ podjął ta-
kie czynności skoro, przedsiębiorca nie posia-
dał żadnego z ww. dokumentów albowiem nigdy 
nie wykonywał i nie wykonuje transportu drogo-
wego powyżej 3,5 t, co z resztą ujęte zostało 
w wyjaśnieniach jeszcze przed podjętymi czyn-
nościami przez organy kontrolne. Ale nie o tym 
rzecz, otóż w aktualnym stanie prawnym nie ma 
obowiązku posiadania licencji transportowej w 
związku z wypożyczeniem pojazdu bądź zespołu 
pojazdu powyżej 3,5 t, na co powołuje się organ 
kontrolny w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji 
(„ USTALENIA POCZYNIONE W OPARCIU O 
USTALENIA OD POWYŻSZYCH ORGANÓW 
STAŁY SIĘ PODSTAWĄ DO STWIERDZENIA, 
ŻE W DNIU KONTROLI,(…) WYKONYWANO 
TRANSPORT DROGOWY BEZ POSIADANIA 
LICENCJI …”).



UWAGA w związku z powyższym …............... 
jeżeli

Wypożyczyłeś pojazdy o dmc powyżej 3,5 t 
musisz posiadać licencję!!!

Nie da się tego inaczej skomentować jak – 
ABSURD

 Zgodnie z aktualnym stanem prawnym ustawy 
o transporcie drogowym art. 5 stanowi, iż od-
powiedniej licencji na wykonywanie transportu 
drogowego wymaga podjęcie i wykonywanie 
transportu drogowego. Pojęcie transportu dro-
gowego zostało wyjaśnione w ww. ustawie art. 4 
pkt. 1) krajowy transport drogowy oraz w pkt. 2) 
międzynarodowy transport. 
Wypożyczenie pojazdu bądź zespołu pojazdu 
powyżej 3,5 t nie jest wykonywaniem transpor-
tu drogowego i nie wymaga ani licencji ani za-
świadczenia, a takiej czynności może dokonać 
każdy podmiot posiadający zdolność do czyn-
ności prawnych i nie wymaga do tego licencji.

To nie koniec tłumaczeń dlaczego Pan Janek 
powinien posiadać licencji. Otóż dalej organ 
prowadząc postępowanie wyjaśnia, iż z racji 
tego, że Pan Janek wypożyczył auto-lawetę i 
przyczepę, którą kierował Pan Antonio oraz do 
korzystania z której został upoważniony, ozna-
cza, iż to Pan Janek poniósł koszty związane z 
transportem samochodów.

Kolejne fakty na jakie powołuje się organ kon-
trolny jako okoliczności świadczące o tym, iż 
przejazd był rzekomo wykonywany na rzecz 
przedsiębiorcy - Pana Janka jest fakt opłacenia 
przez niego zatrzymanego na parkingu strzeżo-
nym przedmiotowego zespołu pojazdów oraz 
dokonania przez przedsiębiorcę zakupu paliwa 
do pojazdu.

W ramach przeprowadzonego postępowania 
organ kontrolny wyjaśniał okoliczności, których 
Pan Janek nigdy nie podważał, i na które to po-
siadał odpowiednie dokumenty, o przedstawie-
nie których wystarczyło tylko go poprosić – py-
tanie tylko po co?

Skoro poniesione przez Pana Janka powyższe 
koszty pokrył faktycznie jego klient Pan Antonio 
to w przedmiotowej sprawie należało zbadać 
fakt czy kwota widniejąca na wystawionej przez 
Pana Janka fakturze poza wartością uszkodzo-
nych pojazdów osobowych opiewała na ponie-
sione przez niego koszty najmu auto-lawety, 
opłaty za parking i zakup paliwa.

Czyż nie jest tak, iż sam fakt opłacenia przez 
przedsiębiorcę parkingu za najęty przez niego 
pojazd i zakup paliwa do pojazdu, który użyczo-
no innej osobie trzeciej (z którą zawarto umowę 
upoważnienia do korzystania z ww. pojazdów) 
nie przesądza przecież o fakcie, iż osoba, która 
korzysta z pojazdu wykonuje przewóz na rzecz 
tego przedsiębiorcy. Tego typu szczególne wa-
runki umowy mogą być swobodnie uzgodnione 
przez strony ją zawierającą. Co też uczynił Pan 
Janek wraz ze swoim klientem Panem Antonio, 
któremu sprzedał swoje samochody osobowe.

Takie działanie przedsiębiorcy - Pana Janka z 
racji zawartej z Panem Antonio umowy na wy-
żej opisanych zasadach nie spełnia przesłanek 
podjęcia i wykonywania transportu drogowego, 
a tym bardziej przewozu na potrzeby własne w 
rozumieniu ustawy o transporcie drogowym (co 
też organ badał w postępowaniu wyjaśniającym) 
i nie wymaga żadnych dodatkowych uprawnień 
w postaci decyzji administracyjnych tj. licencji.

Zatem sam fakt wynajęcia przez przedsiębiorcę 
zespołu pojazdów powyżej 3,5t i upoważnienie 
do korzystania z nich przez os. 3, jak i opłacenie 
parkingu, na którym wynajęty zespół pojazdów 
się zatrzymywał wraz z zakupem paliwa, które 
to koszty zostają przedsiębiorcy zwrócone przez 
osobę korzystająca z ww. „usług” (czyli faktycz-
nie pokrywa wszystkie koszty osoba trzecia) 
nie jest podjęciem i wykonywaniem transportu 
drogowego. Taką umowę może zawrzeć każdy 
podmiot prawny i nie wymagana jest do tego 
żadna licencja.

Powyższa sytuacja, która została przedstawio-
na w formie pół żartem pół serio na poważnie 



rodzi pytanie, co z podstawowymi zasadami po-
stępowania administracyjnego jakimi są zasada 
praworządności i prawdy obiektywnej, zgodnie 
z którymi, „W TOKU POSTĘPOWANIA OR-
GANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STOJĄ 
NA STRAŻY PRAWORZĄDNOŚCI, Z URZĘ-
DU LUB NA WNIOSEK STRON PODEJMUJĄ 
WSZELKIE CZYNNOŚCI NIEZBĘDNE DO DO-
KŁADNEGO WYJAŚNIENIA STANU FAKTYCZ-
NEGO ORAZ DO ZAŁATWIENIA SPRAWY, MA-
JĄC NA WZGLĘDZIE INTERES SPOŁECZNY I 
SŁUSZNY INTERES OBYWATELI” (art. 7 KPA) 
oraz obowiązkowi wyczerpującego i dokładnego 
zbadania materiału dowodowego w sprawie, do 
którego organ jest zobligowany zgodnie z zasa-
dą prawdy obiektywnej, o której mowa w art. 77 
KPA. W badanej sprawie nie można przypisać 
organowi kontrolnemu wydania decyzji i prze-
prowadzenia postępowania z należytą staran-
nością i dbałością o dobro strony kontrolowanej, 
o czym świadczy błędna kwalifikacja prawna.

Zasada prawdy obiektywnej jest naczelną za-
sadą postępowania, ma bowiem wpływ na 
ukształtowanie całego postępowania. Zgodnie z 
zasadą „ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZ-
NEJ DZIAŁAJĄ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
PRAWA” (art. 6 KPA), gdzie zobligowane są do 
wyczerpującego zbadania wszystkich okoliczno-
ści faktycznych związanych z określoną sprawą, 
aby w ten sposób stworzyć jej rzeczywisty obraz 
i uzyskać podstawę do trafnego zastosowania 
prawa. Prawidłowe ustalenie stanu faktycznego 
sprawy jest niezbędnym elementem prawidło-
wego zastosowania normy prawa materialnego, 
na podstawie której wyznacza się karę pienięż-
ną. To też koniecznym jest określenie z urzędu, 
jakie dowody są niezbędne dla ustalenia stanu 
faktycznego sprawy i jakie fakty mają istotne 
znaczenie dla sprawy oraz czy wymagają one 
udowodnienia, co powinno być zagwarantowa-
ne w poprawnie przeprowadzonym postępowa-
niu dowodowym.

*Imiona w powyższym tekście są przypadkowe
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Prawo zastawu
na przesyłce

Jadwiga Dudzik

Zlecenie transportowe zawsze wiąże się 
z ryzykiem finansowym, że osoba zleca-
jąca nie zapłaci za wykonane zlecenie. 
Jednak ustawodawca polski przewidział, 
że taka sytuacja może mieć miejsce dla-
tego zabezpieczył interesy takich osób 
poprzez wprowadzenie zabezpieczenia 
w formie zastawu na przesyłce.



Tak więc, art. 802 § 1 K.C daje spedytorowi moż-
liwość zabezpieczenia w formie zastawu zarów-
no własnych roszczeń z tytułu wykonania usług 
spedycyjnych, jak również i roszczeń osób, któ-
rymi posłużył się przy wykonaniu zlecenia. W li-
teraturze duży nacisk kładzie się, że ustawowe 
prawo zastawu przysługujące spedytorowi to nie 
tylko zastaw zabezpieczający roszczenie zwią-
zane z tą daną przesyłką, ale także roszczenia, 
które wynikają z innych, poprzednich zleceń 
spedycyjnych danego klienta.

Jakie są główne cechy zastawu na przesyłce 
przysługujące przewoźnikowi?

Kodeks cywilny podaje katalog otwarty przykła-
dowych roszczeń, za które przewoźnikowi przy-
sługuje ustawowe prawo zastawu na przesyłce. 
Zgodnie z art. 790 § 1 są to:
- roszczenia o przewoźne
- roszczenia o opłaty celne i wydatki
- roszczenia o składowe
- roszczenia przysługujące poprzednim spedy-
torom i przewoźnikom.

Bardzo ważna jest tutaj kwestia, że roszczenia 
muszą wynikać z umowy przewozu tej przesyłki, 
której dotyczy zastaw. Zatem w przypadku za-
ległości wynikających z poprzednio zawartych 
umów z danym kontrahentem, przewoźnik nie 
jest uprawniony do zastawu przesyłki będącej 
przedmiotem umowy późniejszej. Prawo zasta-
wu przysługuje przewoźnikowi dopóki przesyłka 
znajduje się u niego lub dysponuje dokumenta-
mi dającymi mu prawo do rozporządza nią.

Jakie są różnice w prawie zastawu przysłu-
gujące spedytorowi a przewoźnikowi?

W umowie przewozu zastaw zabezpiecza tylko 
roszczenia, które wynikają z umowy przewozu 
tej konkretnej przesyłki. Przewoźnik nie może 
skorzystać z tego prawa w stosunku do zale-
głości, które powstały w przewoźnym z tytułu 
przewozu innych przesyłek. W umowie spedycji 
zastaw zabezpiecza również roszczenia wyni-
kające z poprzednich zleceń spedycyjnych.
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Z prawa zastawu na przesyłce skorzystać może 
zarówno spedytor jak i przewoźnik. Jednak z tą 
taką formą zabezpieczenia wiąże się ryzyko, że 
wartość zatrzymanego towaru nie będzie pro-
porcjonalna do wartości roszczenia przewoźni-
ka lub spedytora. Zdarzają się przypadki, kiedy 
wartość zatrzymanego towaru jest dużo niższa 
niż należność przewoźnika lub spedytora - wte-
dy roszczenie nie zostanie w całości zaspoko-
jone. Jeżeli zaś przewoźnik skorzysta z prawa 
zastawu na przesyłce, która ma dużą większą 
wartość od roszczenia - spowoduje to, że wła-
ściciel przesyłki zgłosi swoje roszczenia odszko-
dowawcze.

Jaki zastaw przysługuje przewoźnikowi i 
spedytorowi?

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie cy-
wilnym i w ustawie Prawo przewozowe zastaw 
na przesyłce jest zawsze zastawem ustawowym. 
Przewoźnik, czy też spedytor nie muszą zawie-
rać żadnej dodatkowej umowy, aby skorzystać 
z tego prawa, ponieważ przysługuje im ono z 
mocy samego prawa. Spedytor lub przewoźnik 
może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń 
z rzeczy bez względu na to, czyją są własnością 
i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobi-
stymi wierzyciela rzeczy.

Jakie są główne cechy zastawu na przesyłce 
przysługujące spedytorowi?

Zastaw w umowie spedycji reguluje Kodeks cy-
wilny. Zgodnie z art. 802 Kodeksu Cywilnego 
spedytor „dla zabezpieczenia roszczeń o prze-
woźne oraz roszczeń o prowizję, o zwrot wy-
datków i innych należności wynikłych ze zleceń 
spedycyjnych, jak również dla zabezpieczenia 
takich roszczeń przysługujących poprzednim 
spedytorom i przewoźnikom” ma ustawowe pra-
wo zastawu na przesyłce. Prawo zastawu przy-
sługuje mu dopóki przesyłka znajduje się u nie-
go lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu, 
albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą 
dokumentów. Z przepisu tego wynika, że prawo 
zastawu na przesyłce wygasa w momencie wy-
dania przesyłki.

Prawo zastawu
na przesyłce
Zlecenie transportowe zawsze wiąże się 
z ryzykiem finansowym, że osoba zleca-
jąca nie zapłaci za wykonane zlecenie. 
Jednak ustawodawca polski przewidział, 
że taka sytuacja może mieć miejsce dla-
tego zabezpieczył interesy takich osób 
poprzez wprowadzenie zabezpieczenia 
w formie zastawu na przesyłce.
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Francja posiada dobrze rozwiniętą sieć 
płatnych autostrad. Całkowita długość od-
cinków wynosi ok. 11 000 km. Większość 
dróg jest zarządzana przez koncesjona-
riuszy, czyli prywatnych operatorów, któ-
rym państwo francuskie przyznało konce-
sję na budowę i zarządzanie konkretnymi 
fragmentami dróg. 
Opłaty we Francji można rozliczać na dwa 
sposoby: automatycznie lub manualnie. 
Pierwszy sposób wymaga rejestracji w 
systemie e-myta i jest szczególnie pole-
cany przewoźnikom często podróżują-
cym po Francji. Automatyczne rozliczanie 
opłat daje dostęp do rabatów i bezposto-
jowego pasa ruchu przy bramkach auto-
strad. 

Opłaty drogowe 
we Francji
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Druga metoda, czyli opłata manualna, nie wy-
maga rejestracji, jest jednak czasochłonna. 
Kierowca musi czekać w kolejce do opłat przy 
bramkach. Do wyboru ma trzy środki płatności: 
kartę paliwową (np. DKV), kredytową lub gotów-
kę. Należy pamiętać, że w przypadku płatności 
manualnej nie ma możliwości skorzystania z ra-
batów na przejazdy drogami, które operatorzy 
autostrad francuskich oferują w ramach auto-
matycznego poboru myta.
Ponieważ większość firm korzysta dziś z auto-
matycznej metody rozliczeń, poniżej przedsta-
wiamy szczegóły tego rozwiązania.
Jak działa system TIS-PL 
TIS-PL to nazwa francuskiego  automatycznego 
system poboru myta „télépéage” (dosł. „opłata 
na odległość”), który od 2007 obejmuje samo-
chody ciężarowe powyżej 3,5 tony. System dzia-
ła w  oparciu o technologię mikrofali (DSRC), 
czyli podobnie jak w Polsce składa się z urzą-
dzania pokładowego oraz bramek ustawionych 
na autostradach. 

Aktualne stawki za przejazdy autostradami 
można znaleźć na stronie internetowej DKV w 
zakładce Zakres Usług > Opłaty drogowe.
Obsługa urządzenia OBU

Obowiązkowym elementem korzystania z auto-
matycznego systemu TIS PL jest montaż urzą-
dzenia pokładowego (OBU). Jego instalacja nie 
wymaga korzystania ze specjalnego serwisu. 
Urządzenie naklejamy na przednią szybę. Po 
uruchomieniu jest gotowe do naliczania opłat 
na francuskich drogach. OBU jest przypisane w 
systemie do konkretnego pojazdu i nie możliwe 
jest jego użycie przez inny pojazd. 

Urządzenia pokładowe systemu TIS-PL zawie-
rają informacje umożliwiające identyfikację po-
jazdu w punkcie poboru opłat:
• Numer klienta
• Numer urządzenia OBU
• Informacje dotyczące umowy 
• Informacje dotyczące pojazdu (numer rejestra-
cyjny, norma Euro, dane techniczne pojazdu)

Należy pamiętać, że w przypadku jakiejkolwiek 
zmiany danych pojazdu (np. numer rejestra-
cyjny, norma euro, klasa pojazdu)  należy nie-
zwłocznie wymienić  działające w nim urządze-
nie OBU. Najlepiej jest zamówić zaktualizowane 
OBU z wyprzedzeniem – tak aby płynnie pod-
mienić stare na nowe. Dzięki temu nie będzie ry-

Kogo obowiązują opłaty
Zgodnie z założeniami „télépéage” TIS-PL obejmuje pojazdy klasy 3 i 4. 
Klasy zależne są od liczby osi, wysokości pojazdu oraz jego ciężaru:



zyka, że pojazd zostanie czasowo pozbawiony 
możliwości przejazdu francuskimi drogami. 

Specjalne pasy do automatycznego 
poboru myta 

Podobnie jak w przypadku innych systemów 
opartych na technologii DSRC, opłata za dany 
odcinek drogi pobierana jest w momencie prze-
jechania pojazdu przez bramkę. Na francuskich 
autostradach znajdziemy specjalne pasy prze-
jazdu dla pojazdów wyposażonych w OBU TI-
S-PL. Pasy te są bezpostojowe. Szlaban otwo-
rzy się, gdy tylko urządzenie pobierze opłatę za 
dany odcinek drogi. 

Cechą odróżniającą system TIS-PL od viaTOLL 
jest wprowadzenie dodatkowego pasa ruchu 
przeznaczonego wyłącznie dla pojazdów klasy 
4. Uwaga: przejazd takim pasem skutkuje nali-
czeniem opłaty przypisanej dla pojazdów klasy 
4 – niezależnie od klasy naszego pojazdu. 

Płatności w automatycznym systemie 
opłat drogowych

Podobnie jak w znanych nam już systemach GO 
Maut, Toll Collect czy viaTOLL, zaletą korzysta-
nia z francuskiego systemu e-myta jest wygoda i 
bezpieczeństwo przejazdów. Kierowca nie musi 
stać w kolejce do bramki, dzięki czemu oszczę-
dza czas i pieniądze, a bezgotówkowe rozlicza-
nie opłat zwiększa kontrolę nad kosztami pono-
szonymi w trasie. 

Jeżeli zdecydujemy się na automatyczne rozli-
czanie francuskich dróg, należy zarejestrować 
się u jednego z czterech operatorów systemu 
TIS-PL. W tym celu powinniśmy zgłosić się do 
interesującego nas pośrednika i zawrzeć z nim 
umowę. Termin, warunki płatności oraz usługi 
dodatkowe zależne są od wybranego operatora 
TIS-PL.

Warto przypomnieć, że tylko automatyczny tryb 
rozliczeń daje dostęp do rabatów na myto. Fran
cja oraz Hiszpania to jedyne kraje, które zde-
cydowały się na wprowadzenie upustów w celu 
zwiększenia popularności rozliczeń metodą au

tomatyczną. Rabaty określane są odgórnie i za-
leżą od ustaleń państwa z koncesjonariuszem. 
We Francji sięgają one nawet 13%.

Lista upustów dostępna jest w pliku .pdf na stro-
nie DKV w zakładce Zakres usług > Opłaty dro-
gowe we Francji. 

Dlaczego warto korzystać z usług ope-
ratorów kart paliwowych?

Spośród czterech operatorów rozliczających 
opłaty w systemie TIS-PL dwaj to emitenci kart 
paliwowych: DKV Euro Service i Shell. Za ich 
pośrednictwem można zamówić urządzenie 
OBU, a następnie rozliczać płatności w trybie 
odroczonym, na podstawie faktury.

Korzystanie z pomocy emitenta kart daje dostęp 
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do szeregu dodatkowych usług. Jedną z nich są 
internetowe programy do monitorowania trans-
akcji, jak np. eReporting DKV. Pozwalają one 
analizować wydatki na e-myto poniesione w 
różnych krajach, łącznie z analizą innych kosz-
tów pojazdu opłacanych kartą paliwową.  Dzię-
ki temu przewoźnik, którego pojazdy podróżują 
np. z Polski do Francji,  może w jednej aplikacji 
analizować wydatki na paliwo, opłaty drogowe 
(w Polsce, Niemczech i Francji) oraz wszel-
kie zakupy dokonane przez kierowcę na trasie 
przejazdu.

Wygodne rozliczenia z DKV Box
Zalety korzystania z kart paliwowych w celu 
rozliczania opłat TIS PL łatwo pokazać na przy-
kładzie firmy DKV. Klienci mogą tu dokonywać 
opłat manualnie przy użyciu karty DKV lub też 
automatycznie - za pomocą urządzenia OBU. 
Warto podkreślić, że firma DKV była pierwszym 
operatorem kart paliwowych, który zapropono-
wał własne urządzenie pokładowe do rozlicza-
nia opłat we Francji i Hiszpanii. Nosi ono nazwę 
DKV Box.
Obok rozliczania francuskiego e-myta w fakturze 
z odroczonym terminem płatności, DKV zapew-
nia korzystanie z atrakcyjnych rabatów. Prze-
nosi na klienta wszystkie upusty, które oferują 
operatorzy francuskich autostrad. Oferuje  też 
wygodny tryb odzyskania podatku VAT za fran-
cuskie autostrady - w formie fakturowania netto 
(czyli podatek od razu odliczany jest od wartości 
faktury).
W celu zamówienia urządzenia DKV Box wystar-
czy pobrać formularze opłat drogowych we Fran-
cji i Hiszpanii ze strony www.dkv-euroservice.pl. 
Są to dwa dokumenty, które należy wypełnić i 
podpisać, a następnie wraz załącznikami wysłać 
na adres DKV. W formularzu możemy wybrać 
DKV Box na Francję, na Hiszpanię lub na oba te 
kraje jednocześnie. 

Jeżeli przewoźnik nie jest zainteresowany au-
tomatycznym rozliczaniem myta może opłacać 
przejechane odcinki autostrad przy bramkach 
kartą DKV. 
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Przerwy 
w prowadzeniu pojazdu

Mariola Salwa
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Zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006 WE „przerwa” oznacza okres, w którym kie-
rowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, wykorzystywa-
ny wyłącznie do wypoczynku.

Co mówi Rozporządzenie 561/2006 WE - Artykuł 7

Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny kierowcy przysługuje 
ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut, chyba że kierowca roz-
poczyna okres odpoczynku.

Przerwę tę może zastąpić przerwa długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi 
przerwa długości co najmniej 30 minut, rozłożone w czasie w taki sposób, aby zacho-
wać zgodność z przepisami akapitu pierwszego.

Na schematach poniżej przedstawiono przykładowe sposoby odbioru przerw.

Przerwy 
w prowadzeniu pojazdu

Na Wasze życzenie publikujemy w naszym miesięczniku nowy 
dział: ABC Przewoźnika. Tematy, które się w nim znajdą to Wa-
sze propozycje. Chciałbyś przeczytać o jakimś męczącym Cię 
problemie? Napisz na adres: biuro@transtica.pl. 



Po każdej 45 minutowej przerwie kierowca ma prawo do 4,5 godzinnego czasu pro-
wadzenia pojazdu, bez względu na to czy czas prowadzenia pojazdu przed odbiorem 
przerwy wynosił 4,5 godziny czy tez 1 godzinę.

Poniżej przykładowy schemat odbioru przerwy dzielonej 15+30

Jak widać powyżej po 1 godzinie prowadzenia pojazdu kierowca odebrał przerwę, 
która wynosiła minimum 15 min, po upływie kolejnych 3,5 godzin prowadzenia pojaz-
du (łącznie 4,5 godziny) kierowca odbiera drugą część przerwy trwającą przynajmniej 
30 minut.

UWAGA!
Jeżeli kierowca odebrał przerwę trwającą TYLKO 44 minuty będzie ona potraktowana 
jako pierwsza część przerwy dzielonej i zaliczona jako odbiór tylko 15 minut przerwy. 
Po upływie 4,5 godzin prowadzenia pojazdu kierowca musi odebrać przynajmniej 30 
minut przerwy - druga część przerwy dzielonej, tak aby przerwa została uznana przez 
organy kontrolne.

Kary za przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy

Kara przewidziana jest zarówno dla kierowcy, który podczas kontroli na drodze zapła-
ci 150 zł za przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy 
o czas powyżej 15 minut do 30 minut oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę 
(załącznik I ustawy o transporcie drogowym pkt. 4.2) jak i przedsiębiorcy, który zapła-
ci: 150 zł za przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia bez przerwy o czas 
powyżej 15 minut do 30 minut (załącznik III pkt 5.2.1), oraz 200 zł za każde następne 
rozpoczęte 30 minut (pkt 5.2.2)

Zarówno w przypadku kierowcy jak i przedsiębiorcy ustawodawca przewidział 15 mi-
nut tolerancji, tak więc kara może być nałożona dopiero wtedy, jeżeli czas prowadze-
nia bez przerwy wyniesie 4 godziny i 45 min :)
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ECOTAXE

NOWY SYSTEM
OPŁAT DROGOWYCH
WE FRANCJI
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W lipcu 2013 r. Francja planuje 
wprowadzenie nowego podatku w 
formie opłaty drogowej. Przyjęto 
dla niego nazwę Ecotaxe. Obo-
wiązywać będzie samochody cię-
żarowe o DMC powyżej 3,5 t., po-
ruszające się drogami krajowymi i 
trasami szybkiego ruchu. 

Ecotaxe będzie można rozliczać 
automatycznie poprzez urządze-
nie pokładowe DKV Box oferowa-
ne przez operatora kart paliwo-
wych DKV Euro Service.

Podatek drogowy będzie pobie-
rany równolegle do działającego 
dziś systemu opłat za autostrady 
o nazwie TIS PL. Ecotaxe obejmie 
ponad 15 tys. km dróg krajowych 
i lokalnych, a więc nie będzie już 
możliwości przejazdu przez Fran-
cję z ominięciem dróg płatnych. W 
praktyce będzie to oznaczać, że 
przewoźnicy będą musieli odręb-
nie zarejestrować się do dwóch 
systemów opłat: TIS PL – obowią-
zującego na autostradach oraz 
Ecotaxe – obowiązującego na po-
zostałych drogach. 

Rozliczanie płatności
Opłaty Ecotaxe będą zdecydowa-
nie niższe niż stawki za autostra-

dy. Wyniosą średnio 0,12 Euro za 
kilometr. Ich wysokość zależeć bę-
dzie od typu pojazdu, klasy emisji 
spalin oraz ilości przejechanych 
kilometrów.

Należności w systemie Ecotaxe 
będzie można rozliczać w trybie 
pre-paid (przedpłaty) lub post-pa-
id (za pomocą urządzenia pokła-
dowego). Firmy zainteresowane 
bezpośrednią rejestracją będą 
musiały nabyć u francuskich ope-
ratorów dwa różne urządzenia: 
oddzielne dla TIS PL oraz dla 
Ecotaxe. 

Aby tego uniknąć, przewoźnik 
może zdecydować się na jed-
no uniwersalne urządzenie DKV 
Box, oferowane przez operato-
ra kart paliwowych DKV. Zaletą 
skorzystania z tego rozwiązania 
będzie możliwość obniżenia po-
datku o ok. 10%, łączne fakturo-
wanie e-myta w obu francuskich 
systemach, a także możliwość 
odliczenia podatku VAT od opłat 
drogowych. Zarządzanie opłatami 
dostępne będzie bezpłatnie w pro-
gramie eReporting, znajdującym 
się na stronie internetowej DKV.   
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Porównanie systemów TIS PL i Ecotaxe
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Dzienny i tygodniowy
czas prowadzenia pojazdu

Mariola Salwa

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu 561/2006 WE „dzienny czas prowa-
dzenia pojazdu” oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jedne-
go dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu 
odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku, a tygodniowym okre-
sem odpoczynku.
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Dzienny i tygodniowy
czas prowadzenia pojazdu

Co mówi Rozporządzenie 561/2006 WE 
Artykuł 6

1. Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może 
przekroczyć 9 godzin. Jednakże dzienny czas 
prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony 
do nie więcej niż 10 godzin nie częściej niż dwa 
razy w tygodniu.
2. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie 
może przekroczyć 56 godzin i nie może skut-
kować przekroczeniem maksymalnego tygo-
dniowego czasu pracy ustalonego w dyrektywie 
2002/15/WE.
3. Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu 
dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 
90 godzin.
4. Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia po-
jazdu obejmuje cały czas prowadzenia pojazdu 
na terytorium Wspólnoty lub państwa trzecie-
go.
5. Kierowca zapisuje jako inną pracę cały czas 
określony w art. 4 pkt. e), a także cały czas spę-
dzony na prowadzeniu pojazdu używanego do 
działalności zarobkowej nieobjętego zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia oraz 
zapisuje wszelkie okresy gotowości określone 
w art. 15 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 
3821/85 od ostatniego dziennego lub tygodnio-
wego okresu odpoczynku. Zapisu tego dokonu-
je się ręcznie na wykresówce, na wydruku lub 
przy użyciu funkcji ręcznego wprowadzania da-
nych do urządzenia rejestrującego.

Dzienny czas prowadzenia pojazdu

Zgodnie z rozporządzeniem 561/2006 dzienny 
czas prowadzenia pojazdu wynosi 9 godzin.
Warto zaznaczyć, że wszelkie okresy pracy 
innej lub okresy gotowości nie są wliczane do 
czasu prowadzenia pojazdu.

Czas prowadzenia pojazdu oznacza tylko i wy-
łączenie czas trwania czynności prowadzenia 
pojazdu zarejestrowane przez tachograf cy-
frowy lub analogowy zgodnie rozporządzenia 
(EWG) nr 3821/85, lub zarejestrowane ręcznie, 
zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (EWG) 
nr 3821/85, który mówi, iż: „W czasie gdy urzą-

dzenie jest niezdatne do użytku lub działa wa-
dliwie, kierowcy zaznaczają na wykresówce lub 
wykresówkach bądź na karcie zastępczej, która 
ma być dołączona do wykresówki, wszystkie 
informacje dotyczące różnych okresów aktyw-
ności, które nie zostały przez urządzenie prawi-
dłowo zarejestrowane.”

UWAGA!
W przypadku awarii tachografu WSZYSTKIE 
aktywności w danej dobie kierowca powienien 
obrysować na rewersie wykresówki.

10 godzin dziennego prowadzenia pojazdu

Rozporządzenie daje nam możliwość wydłuże-
nia dziennego czasu prowadzenia pojazdu do 
10 godzin. Nie może to jednak nastąpić czę-
ściej niż 2 razy w tygodniu.

Aby prawidłowo stosować możliwość wydłuże-
nia czasu prowadzenia pojazdu do 10 godzin, 
warto tutaj przytoczyć definicje tygodnia, który 
zgodnie z rozporządzeniem oznacza okres od 
godziny 00:00 w poniedziałek do godziny 24:00 
w niedziele.
Często zdarza się, że błędnie rozumiana defi-
nicja tygodnia stosowana przez kierowców jest 
traktowana w tym przypadku jako „tydzień pra-
cy kierowcy” (liczony od zakończenia jednego 
tygodniowego okresu odpoczynku do rozpo-
częcia kolejnego okresu tygodniowego odpo-
czynku), który niekoniecznie musi rozpoczynać  
się w poniedziałek.

Stosowanie błędnej definicji tygodnia może 
narażać kierowców na karę grzywny 100 zł za 
przekroczenie maksymalnego dziennego okre-
su prowadzenia pojazdu o czas do 1 godziny 
oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę 
(zgodnie pkt 4.1 załącznik I do ustawy o trans-
porcie drogowym). Kara w tym przypadku prze-
widziana jest także dla przedsiębiorcy: 100 zł za 
przekroczenie maksymalnego dziennego czasu 
prowadzenia pojazdu o czas powyżej 15 min do 
jednej godziny oraz 200zł za każdą następną 
rozpoczętą godzinę (załącznik III pkt 5.1.1)

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu 561/2006 WE „dzienny czas prowa-
dzenia pojazdu” oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jedne-
go dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu 
odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku, a tygodniowym okre-
sem odpoczynku.
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Warto zauważyć, że tylko w przypadku przed-
siębiorcy ustawodawca przewidział 15 min tole-
rancji, za przekroczenie maksymalnego dzien-
nego czasu prowadzenia pojazdu, co niestety 
nie ma zastosowania u kierowców, którzy karę 
grzywny zapłacą za przekroczenie czasu pro-
wadzenia pojazdu już o 1 minutę.

Od kiedy liczymy dzienny czas prowadzenia 
pojazdu??

Jak zostało przytoczone w definicji na począt-
ku publikacji dzienny czas prowadzenia pojaz-
du liczymy od momentu rozpoczęcia czynności 
prowadzenia pojazdu przez kierowcę po za-
kończeniu dziennego lub tygodniowego okresu 
odpoczynku do rozpoczęcia kolejnego dzienne-
go lub tygodniowego okresu odpoczynku. Bez 
znaczenia jest w tym przypadku to czy kolejny 
dzienny czas prowadzenia pojazdu rozpoczęty 
jest przez kierowcę w tej samej dobie. Jeżeli 
kierowca odebrał dzienny odpoczynek może 
rozpocząć w tej samej dobie kolejny 9 godzin-
ny dzienny czas prowadzenia pojazdu lub sko-
rzystać z możliwości wydłużenia do 10 godzin 
(jeżeli nie wykorzystał już wydłużenia 2 razy w 

danym tygodniu)

Tygodniowy i dwutygodniowy czas prowa-
dzeni pojazdu

Zgodnie z ust 3 i 4 art 6 rozporządzenia 561/2006 
WE tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie 
może przekroczyć 56 godzin, a łączny czas 
prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych 
tygodni nie może przekroczyć 90 godzin.

W tym przypadku również stosujemy definicje 
tygodnia, czyli okres pomiędzy godziną 00:00 w 
poniedziałek, a godziną 24:00 w niedziele. O ile 
tygodniowy czas prowadzenia nie jest proble-
matyczny, większe wątpliwości zawsze budzi 
dwutygodniowy 90 godzinny czas prowadzenia 
pojazdu. Wykorzystanie przez kierowcę maksy-
malnego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu 
jednego tygodnia, powoduje iż w następnym ty-
godniu może on wykorzystać już tylko 34 godzi-
ny czasu prowadzenia pojazdu. Istotną kwestią 
w liczeniu dwutygodniowego czasu prowadze-
nia pojazdu jest także to, że ZAWSZE liczymy 
tydzień do tygodnia (patrz schemat poniżej).
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Poniżej przykładowy schemat prowadzenia pojazdu w czasie 2 tygodni

UWAGA!
Warto zwrócić uwagę, iż pomimo tego, że kie-
rowca po 34 godzinach czasu prowadzenia po-
jazdu w drugim tygodniu odebrał odpoczynek 
nie wolno mu wyruszyć do godziny 24:00 w nie-
dziele. Wszystkie godziny przed upływem tego 
tygodnia będą już liczone jako przekroczenie 
dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu

Kary za przekroczenie tygodniowego i dwu-
tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu

Zgodnie z załącznikiem I ustawy o transporcie 
drogowym kierowca zapłaci mandat 50 zł za 
przekroczenie tygodniowego czasu prowadze-
nia pojazdu o czas powyżej 30 minut do 2 godzin 
oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę (pkt 
4.5). Kara dla kierowcy przewidziana jest tylko 
za przekroczenie tygodniowego czasu prowa-
dzenia pojazdu.
W przypadku przedsiębiorcy przewidziano karę 

za przekroczenie tygodniowego czasu prowa-
dzenia pojazdu o czas powyżej 30 minut do 2 
godzin - 50 zł, za każdą następną rozpoczątą 
godzinę 100 zł (załącznik III pkt. 5.5.1 i 5.5.2). 
Kara zostanie również nałożona za przekrocze-
nie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w 
ciągu dwóch kolejnych tygodni o czas powyżej 
jednej godziny do czterech godzin - 100 zł, oraz 
za każdą następną rozpoczętą godzinę 150 zł 
(załącznik III pkt. 5.6.1 i 5.6.2)
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