




Tom Rollauer - redaktor naczelny

Słowo wstępne

To już ostatni numer naszego ma-
gazynu w tym roku drodzy Pań-
stwo. Czy zamkniemy ten rok po-
zytywnie? Miejmy taką nadzieję. 
Z naszych źródeł wiemy, że Mini-
sterstwo Transportu oraz GDDKiA 
gorączkowo pracują nad rozwią-
zaniem prawnym dotyczącym kar 
w systemie viaTOLL,  które byłoby 
do zaakceptowania przez Stowa-
rzyszenia zrzeszające przedsię-
biorców zajmujących się transpor-
tem drogowym. Cieszy nas to, że 
wreszcie pojawiła się wola dialogu 
ze strony ustawodawcy. Z drugiej 
strony konsultacje społeczne po 
1,5 roku funkcjonowania syste-
mu są trochę spóźnione. Najważ-
niejsze jednak jest to, że mamy 
jakiś przełom w tej sprawie. Nie 
obyło się też bez humoru. Jeden 
z prezesów dużego stowarzysze-

nia zapytał mnie w kuluarach czy 
widziałem jak dużo pszczół latało 
wokół budynku. Odpowiedziałem 
przecząco i zapytałem skąd te 
pszczoły. No jak to panie Tomku, 
nie wie pan – odpowiedział – wy-
czuły, że to lipa. My mamy nadzie-
ję, że „nie będzie lipy”.
Tymczasem od Nowego Roku 
czeka nas następna rewolucja. 
Fotoradary. Ministerstwo Finan-
sów założyło, że „wpływy” z foto-
radarów w 2013 roku wyniosą… 
1,5 mld złotych. Szokuje nas to 
dlatego, że do września 2012 
roku wpływy z fotoradarów wynio-
sły zaledwie 15 mln złotych. Skąd 
więc te szacunki? Cała nadzieja 
fiskusa leży w ITD oraz sieci no-
woczesnych urządzeń. W sumie 
to 406 fotoradarów i 24 systemy 
odcinkowego pomiaru prędkości. 
Specjaliści od ekonomii są pewni 
obaw, że szacunki Ministerstwa 
Finansów są przesadzone. Czas 
pokaże. Znając życie w przyszłym 
roku możemy się spodziewać ist-
nego „fotoradarowego Armaged-
donu”.



Przedawnienia roszczeń 
w umowie przewozu
Jadwiga Dudzik
Coraz więcej dróg obję-
tych systemem viaTOLL
Jadwiga Dudzik
Cofnięcie licencji - kiedy 
organ cofa licencję i jakie błę-
dy proceduralne są popełnia-
ne
Monika Skowyra
Procedura odwoławcza 
w sprawach viaTOLL
Jadwiga Dudzik

Koniec nieludzkich kar 
viaTOLL?
Jadwiga Dudzik i Tom Rollauer
Usługi transportowe w 
świetle planowanych 
zmian w podatku Vat w 
2013 roku 
Forum doradców podatkowych
Kto chce zlikwidować 
małe firmy transportowe
Tom Rollauer
Umowa przeowzu mię-
dzy przewoźnikiem a 
podróżnym  
Jadwiga Dudzik
Odpoczynki dzienne i 
tygodniowe kierowcy
Mariola Salwa
Odznaka wzorowy kie-
rowca - priorytet usta-
wodawcy
Monika Skowyra
Kary bez limitu - czyli 
odpowiedzialności kierow-
cy - ile, kiedy i za co można 
ukarać mandatem karnym 
kierowcę na podstawie usta-
wy o transporcie drogowym
Monika Skowyra

6

10

12

14

18

22

26

36

42

44

52

SPIS TREŚCI

Magazyn Transportowy
Tel. 500 561 861 email: biuro@transtica.pl
Adres redakcji: Kraków, ul. Vetulaniego 1a
www.magazyntransportowy.pl
Skład redakcji:
Tom Rollauer - redaktor naczelny
Mariola Salwa - redaktor
Monika Skowyra - redaktor
Jadwiga Dudzik - redaktor (dział Viatoll)
Dawid Dec - redaktor





Każdy człowiek popełnia błędy. Jednak większość z nas wy-
ciąga z nich daleko idące wnioski na przyszłość. Jeżeli w mło-
dości oparzymy się dotykając gorącego pieca to nauka ta po-
zostaje z nami do końca naszego życia. Nasz ustawodawca 
jednak lubi powielać błędy, ale wyłącznie takie, które odbijają 
się negatywnie tylko na obywatelach. 

W czym leży problem z viaTOLLem? 
Odpowiedź jest prosta: w rozwiązaniach 
legislacyjnych. Ustawodawca w naszym 
kraju zignorował doświadczenia sąsia-
dów, choćby Austriaków i Czechów, któ-
rzy podobny system mają u siebie już 
od jakiegoś czasu. Wprowadzając dra-
końskie kary i „nowatorskie” rozwiązania 
legislacyjne wywołał przerażenie wśród 
użytkowników, którzy byli przyzwyczajeni 
do innych standardów za granicą. Prze-
woźnicy dziwili się i nadal dziwią ilością 
papierów niezbędnych do rejestracji i dra-
końskim karom, które nie są proporcjonal-
ne do groszowych naruszeń. Dlaczego w 
Austrii maksymalna kara to 220 euro, a u 
nas wielokrotność 3000 zł? Kolejny ab-
surd: 3 miliony zgłoszeń w/s viaTOLL w 
ITD i tylko 20 procent nich jest podsta-
wą do wszczęcia jakiegokolwiek postę-
powania, co nie jest także jednoznaczne 

z nałożeniem kary. Kapsch przekazuje 
wszystkie naruszenia do ITD, nie anali-
zując ich dokładnie, gdyż taki MA TAKI 
OBOWIĄZEK prawny! Dowodzi to braku 
zaufania do operatora, a także umiłowa-
nia władzy i papierów przez Inspekcję i 
Generalną Dyrekcję, które ustanowiły 
te standardy. Powstaje więc pytanie: co 
było celem wprowadzenia systemu: po-
bór opłat, czy karanie kierowców?  Pew-
nik jest jeden: jest (delikatnie i językiem 
ulicy mówiąc) zadyma.

Quo Vadis?

W czwartek 8 listopada 2012 roku w War-
szawie Zespół prawny Transtica uczest-
niczył w konsultacjach społecznych w 
sprawie indywidualnych uwag i przypad-
ków zgłaszanych w ramach funkcjono-
wania Elektronicznego Systemu Poboru 

Koniec nieludzkich kar 
viaTOLL?



Opłat – viaTOLL. Na spotkanie zostały 
zaproszone wszystkie najważniejsze i 
największe Stowarzyszenia transpor-
towe, a także osoby związane z pro-
blemami transportowców. W spotkaniu 
wziął udział także Minister Infrastruktury 
Tadeusz Jarmuziewicz oraz przedstawi-
ciele GDDKiA, GITD oraz konsorcjum 
Kapsch.
Po raz pierwszy GDDKiA ustami dyr. 
Magdaleny Jaworskiej przyznała, że sys-
tem posiada wady. Jest to bardzo waż-
ne stwierdzenie, gdyż do tej pory takiej 
deklaracji nie słyszeliśmy. Zgodnie ze 
statystykami GDDKiA od początku dzia-
łania systemu zgłoszono 1134 wadliwie 
działające urządzenia viaBOX. GDDKiA 
zapewniła także, że system przez cały 
czas jest unowocześniany i modernizo-
wany, aby jego jakość dorównała stan-
dardom UE.
 Najważniejsza jednak jest deklara-
cja Ministra Jarmuziewicza, który obie-
cał zmiany absurdalnych i niesprawiedli-
wych przepisów. 
Wszystkie obecne Stowarzyszenia 
jednogłośnie stwierdziły, że ustawa o 
drogach publicznych powinna zostać 
znowelizowana, tak aby nie narażać kie-
rujących na drastycznie wysokie kary. 

Kolejne Stowarzyszenia zgłaszały swoje 
propozycje. Wśród najważniejszych mo-
żemy wyróżnić m.in:
- Zmianę podstaw prawnych systemu 
viaTOLL
- Uproszczenie procedur rejestracji w 
systemie viaTOLL
- Umożliwienie płatności wstecz, a także
- Wprowadzenie proporcjonalności kary 
do naruszenia

Uczestnicy domagali się, aby użytkow-
nicy systemu w trybie przedpłaconym w 
sytuacji, gdy zabraknie środków na kon-
cie posiadali możliwość uregulowania 
zaległych płatności wstecz. Przedsta-
wiciele Stowarzyszeń zaproponowały, 
aby kierowcy, którym zabrakło środków 
na koncie niezwłocznie zjechali z dro-
gi płatnej, w celu doładowania konta, a 
także mieli możliwość np. w ciągu 10 dni 
od zaistnienia incydentu wnieść zaległą 
opłatę.

Uczestnicy domagali się także obniżenia 
i ograniczenia ilości nakładanych kar, 
ponieważ nie są one proporcjonalne do 
naruszeń. Sugerowali, aby wprowadzić 
zasadę proporcjonalności kary do naru-
szenia, tak aby każdy przypadek był roz-
patrywany indywidualnie pod względem 
świadomości naruszenia i kara była do-
pasowywana do wagi naruszenia, a kie-
rowca któremu nie pobrało z konta 10-20 
groszy za przejazd po drodze płatnej nie 
był traktowany na równi z kierującym, 
który przez kilka miesięcy jeździł bez 
środków na koncie lub w ogóle bez urzą-
dzenia pokładowego viaBOX. Postulo-
wano, aby taryfikator kar przewidywał 
karę za przejazd bez uiszczenia opłaty 
w postaci np. dwudziestokrotności opłaty 
elektronicznej należnej za dany odcinek 
drogi krajowej w przedziale np. nie mniej 
niż 50 zł a nie więcej niż 3.000 zł. Zgod-
nie z art. 13ha ust. 1 ustawy o drogach 
publicznych, opłata elektroniczna pobie-
rana jest za przejazd po drogach krajo-
wych lub ich odcinkach, określonych w 
rozporządzeniu Rady Ministrów. Prze-
jazd po drodze krajowej bez uiszczenia 



opłaty jest przewidziany w taryfikatorze, 
nie daje to jednak podstaw do nakłada-
nia kar za każdorazowe przejechanie 
pod bramownicą bez uiszczenia opłaty w 
wysokości 3000zł za każdą bramownicę. 
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych 
drogi płatne powinny się dzielić na drogi 
płatne za określone odcinki.

Kolejnym postulatem zgłaszanym przez 
uczestników spotkania było usprawnienie 
rejestracji do sytemu ViaTOLL, przede 
wszystkim ograniczenie dokumentów 
potrzebnych do rejestracji urządzenia 
ViaBOX, a także zintegrowanie systemu 
ViaTOLL z rejestrem CEPiK, gdyż tak na-
prawdę obydwa podobne do siebie reje-
stry są utrzymywane z państwowych pie-
niędzy. Uczestnicy spotkania domagali 

się również rozszerzenia katalogu po-
jazdów zwolnionych z opłat drogowych 
o pojazdy komunikacji miejskiej, a także 
samochodów osobowych poniżej 3,5 
tony, które ciągnąc przyczepkę przekra-
czają dopuszczalny tonaż.

Domagano się także zwiększenia liczby 
punktów obsługi klienta, a także bardziej 
widocznego oznakowania dróg płatnych 
oraz bramownic.
Wśród najdalej idących postulatów po-
jawiły się nawet propozycje zawieszenia 
systemu do czasu jego sprawnego funk-
cjonowania.
Do naszych uwag dotyczących błędów 
systemowych i niewywiązywania się 
Operatora ViaTOLL z umowy z użyt-
kownikiem, dołączono także prośbę o 
sprawniejsze rozpatrywanie spraw przez 
GITD.

Podsumowaniem spotkania 
było zobowiązanie GDDKiA 
oraz Ministerstwa Transportu, 
że w ciągu najbliższych tygodni 
opracują wspólnie rozwiązania 
dla większości poruszonych 
na spotkaniu problemów. Całą 
sprawę będziemy na bieżąco 
monitorować. 

Zespół Prawny TRANSTICA



UWAGA!
Jeżeli masz problemy z systemem Viatoll 
albo nałożono na Ciebie niesłusznie karę, 
skontaktuj się z nami pod numerem:

665-867-798
Odpowiadamy na wszelkie pytania, a także pomagamy 
uniknąć niesłusznie nałożonych na kierowców kar.
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Kto   chce zlikwidować 
małe firmy transportowe



To ważna informacja dla wszystkich przewoźników. Już w stycz-
niu opublikujemy obszerny i dość kontrowersyjny materiał o pla-
nach jakie mają pewne wpływowe i znane w środowisku  prawa 
transportowego stowarzyszenia przewoźników drogowych. Te 
plany to między innymi wprowadzenie maksymalnego wieku 
pojazdów używanych do przewozów drogowych. 
Jak najbardziej popieramy różnego rodzaju inicjatywy, których 
celem jest pozbycie się wraków zaśmiecających nasze drogi. 
Tym razem jednak jest inaczej. Inicjatywy te mają na celu wy-
eliminowanie mniejszych przewoźników z rynku rękami 
ustawodawcy. Za takimi rozwiązaniami, co nikogo nie dziwi 
lobbują duże, a więc  i „bogate” firmy transportowe. Wdrożenie 
tych planów w drodze przepisów prawnych wyeliminowałoby 
z rynku  małych przewoźników, których nie stać na wymianę 
swojej floty na nową. 
Taka czystka małych przewoźników na rynku transportu  
jest przysłowiową „złotą żyła” dla dużych przewoźników.  
Sprawa przez to staje się bulwersująca i niepokojąca. Jeśli roz-
wiązania te wejdą w życie to w ciągu kilku lat w naszym kraju 
na rynku pozostaną tylko molochy. Jest to też na rękę produ-
centom pojazdów ciężarowych, którzy będą mieli zapewniony 
rynek zbytu. Jest więc o co walczyć. Miejmy nadzieję, że te 
rozwiązania nie wejdą w życie w takiej formie jaką ma ona na 
dzień dzisiejszy. Obszerny materiał będziecie Państwo mogli 
przeczytać w styczniowym „Magazynie transportowym”.

Kto   chce zlikwidować 
małe firmy transportowe

Tom Rollauer



Umowa przewozu 
między przewoźnikiem, a podróżnym                  

Jadwiga Dudzik
W transporcie drogowym osób często dochodzi do zawar-
cia umowy przewozu między przewoźnikiem, a podróżnym. Po-
przez zawarcie takiej umowy zgodnie z art. 774 Kodeksu cy-
wilnego przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności 
swego przedsiębiorstwa do przewiezienia osób za wynagrodzeniem.

W jaki sposób zawiera się umowę 
przewozu osób?

Umowę przewozu osób zgodnie z art. 16 
Prawa przewozowego zawiera się przez 
nabycie biletu na przejazd lub spełnienie 
innych określonych przez przewoźnika 
warunków dostępu do środka transporto-
wego, a w razie ich nieustalenia - przez 
samo zajęcie miejsca w środku trans-
portowym. Tutaj pojawia się pytanie, 
co oznacza pojęcie „spełnienie innych 
warunków dostępu do środka transpor-
towego”, a także w jakich przypadkach 
można zawrzeć umowę przewozu przez 
samo zajęcie miejsca w środku transpor-
towym. Otóż przykładem odpowiedzi na 
pierwsze pytanie może być komunika-
cja miejska i podmiejska, gdzie warun-
kiem dostępu do środka transportowego 
jest kasowanie biletu, czyli naniesienie 
wydruku albo stempla z datą, godziną i 
numerem pojazdu. I właśnie w momen-
cie skasowania biletu umowa przewozu 
zostaje zawarta. Sytuacja druga dotyczy 
głównie przejazdów taksówkami, gdzie 
zawarcie umowy przewozu następuje 

przez zajęcie miejsca w pojeździe.

Jakie elementy powinien zawierać bi-
let?

Artykuł 16 ust. 2 prawa przewozowego 
dość szczegółowo precyzuje jakie ele-
menty powinien zawierać bilet. Do obliga-
toryjnych elementów treści biletu należą:
- nazwa wystawcy,
- relacja (konkretna trasa) lub strefa prze-
jazdu,
- wysokość należności za przejazd ,
w przypadku biletu ulgowego - rodzaj i 
wysokość zniżki.

Przewoźnik ma prawo także wprowadzać 
bilety imienne. Jednak zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych na bile-
cie może widnieć tylko imię i nazwisko 
podróżnego. Reszta danych może być 
jednak gromadzona w specjalnych reje-
strach prowadzonych przez przewoźnika 
i wtedy staje się on ich administratorem.
Bilet może mieć także formę elektronicz-
ną. Jest to jednak pojęcie mało precyzyj-
ne ponieważ nie wiadomo czy chodzi o 



bilet elektroniczny w ścisłym znaczeniu 
czy bilet na nośniku elektronicznym.

Jakie są obowiązki przewoźnika?

Na przewoźniku zgodnie z art. 14 Prawa 
przewozowego i art. 776 Kodeksu Cywil-
nego ciąży obowiązek zapewnienia „od-
powiednich” warunków bezpieczeństwa, 
higieny i wygody, a także należytej obsłu-
gi i ułatwień dla osób niepełnosprawnych. 
Jak łatwo zauważyć pojęcia te sformuło-
wane są niejasno i aby zapobiec dowol-
ności ich interpretacji przyjmuje się, że ten 
odpowiedni standard warunków bezpie-
czeństwa, higieny i wygody wyznaczony 
jest przez przepisy administracyjne, jak i 
ustalany przez zwyczaj, zasady słuszno-
ści, a także poziom rozwoju techniczne-
go środków transportowych.

Prawo przewozowe nakłada także na 
przewoźnika obowiązek podania do pu-
blicznej wiadomości w sposób zwycza-
jowo przyjęty, wszystkich istotnych infor-
macji, które pozwolą podróżnemu podjąć 
najbardziej racjonalną decyzję dotyczą-
cą przejazdu. Obowiązek ten odnosi się 
do określenia adresów punktów odpraw, 
sposobu zawierania umów czy też ogła-
szania rozkładów jazdy i taryf przewozo-
wych.

Bardzo ważny jest także zapis zawarty 
w art. 18 ust. 1 Prawa przewozowego, 
który to nakłada na przewoźnika obowią-
zek w przypadku zaistnienia okoliczności 
nieumożliwiający zgodne z umową wy-
konanie przewozu do niezwłocznego po-
wiadomienia o tym podróżnych oraz do 
zapewnienia im, bez dodatkowej opłaty, 



przewozu do miejsca przeznaczenia przy 
użyciu własnych lub obcych środków 
transportowych.

Jakie są prawa i obowiązki podróżne-
go?

Głównym uprawnieniem podróżnego wy-
nikającym z Kodeksu cywilnego jest pra-
wo żądania od przewoźnika wykonania 
przewozu zgodnie z treścią umowy. Dal-
sze uprawnienia zawarte są w ustawie 
Prawo przewozowe.

Podróżny ma prawo zabrania ze sobą 
bagażu podręcznego, który pozostaje 
pod jego pieczą lub oddać go do przewo-
zu jako przesyłkę bagażową. Przesyłka 
bagażowa powinna być właściwie opako-
wana i oznakowana. Przewoźnik posiada 
także prawo zadeklarowania wartości ta-
kiej przesyłki, a także do wskazania kur-
su, którym przesyłka bagażowa powinna 
zostać przewieziona.

Ponadto podróżny ma prawo do przerw 
w podróży i ułatwień w kontynuowa-
niu jej w razie opóźnień środka trans-
portowego.

Podróżny może także zmienić umo-
wę przewozu lub odstąpić od niej przed 
rozpoczęciem podróży albo w miejscu 
zatrzymania środka transportowego na 
drodze przewozu. Zgodnie z art. 17 ust. 
1 Prawa przewozowego podróżny może 
zmienić, z przyczyn leżących po jego 
stronie, jednak bez ich podawania, treść 
umowy. Zmiana umowy może dotyczyć 
terminu odjazdu, miejscowości przezna-
czenia lub klasy środka transportowego 

z tym, że uprawnienie do zmiany termi-
nu odjazdu przysługuje podróżnemu tyl-
ko przed rozpoczęciem podróży. W celu 
dokonania tych zmian podróżny powinien 
uzyskać od przewoźnika poświadczenie 
oraz ewentualnie otrzymać zwrot lub do-
płacić różnicę należności.

Głównymi obowiązkami pasażera jest 
zapłata umówionego wynagrodzenia, 
a także przestrzeganie panujących w 
danej gałęzi transportu zasad i przepi-
sów porządkowych, które powinny być 
powszechnie dostępne. Pasażerowie 
mają także obowiązek podporządkować 
się zarządzeniom i poleceniom obsługi 
środka transportowego. Konsekwencją 
niestosowania się do tych przepisów lub 
poleceń jest możliwość niedopuszczenia 
takiego pasażera do przewozu, jego za-
trzymanie lub nawet usunięcie ze środka 
transportowego.

Jaka jest odpowiedzialność przewoź-
nika za życie i zdrowie podróżnego?

Zasady dotyczące umowy przewozu za-
warte w Kodeksie cywilnym oraz Prawie 
przewozowym nie poruszają wprost kwe-
stii odpowiedzialności przewoźnika za 
zdrowie i życie pasażera. Zagadnienia te 
normowane są dopiero w art. 435 i 436 
Kodeksu cywilnego, gdzie określone są 
zasady odpowiedzialności za szkody wy-
rządzone wskutek prowadzenia przed-
siębiorstwa wprawianego w ruch za za 
pomocą sił przyrody. Odpowiedzialność 
ta opiera się na zasadzie ryzyka tzn. jest 
ona niezależna od winy, a przewoźnik, 
chcąc się od niej uwolnić musi wykazać, 
że szkoda powstała wskutek działania 



siły wyższej lub wyłącznej winy poszko-
dowanego lub osoby trzeciej, za którą nie 
ponosi odpowiedzialności. W przewozie 
autobusowym wysokość odszkodowania 
w przypadku śmierci lub odniesienia ob-
rażeń nie może być niższa niż 220 tys. 
euro na pasażera. A także na przewoźni-
ku ciąży obowiązek udzielenia rozsądnej 
i proporcjonalnej pomocy w odniesieniu 
do natychmiastowych praktycznych po-
trzeb pasażerów w następstwie wypad-
ku- pierwsza pomoc, zakwaterowanie, 
żywność i ubiór.

Jaka jest odpowiedzialność przewoź-
nika za bagaż?

Przewoźnik zgodnie z art. 777§1 Kodek-
su cywilnego ponosi odpowiedzialność 
za szkody powstałe w bagażu podróż-
nego tylko w przypadku, gdy przewoź-
nikowi można przypisać winę umyślną 
lub rażące niedbalstwo. Ciężar przepro-
wadzenia dowodu spoczywa na poszko-
dowanym. W rozporządzeniu 181/2011 
właściwym dla transportu autobusowego 
wprowadzone zastrzeżenie o minimalnej 

wysokości odszkodowania za utratę lub 
uszkodzenie bagażu w wysokości 1200 
euro za każdą sztukę.

Jaka jest odpowiedzialność przewoź-
nika za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy przewozu osób?

Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką 
podróżny poniósł na skutek przedwcze-
snego odjazdu środka transportowego, a 
także za szkodę powstałą w skutek opóź-
nionego przyjazdu lub odwołania regular-
nie kursującego środka transportowego. 
Przewoźnik ponosi odpowiedzialność 
tylko w przypadkach jego winy umyślnej 
lub rażącego niedbalstwa. W transporcie 
autobusowym jeżeli opóźnienie w rozpo-
częciu podróży wynosi ponad 2 godziny, 
przewoźnik na mocy art. 19 rozporządze-
nia 181/2011 zobowiązany jest zapro-
ponować podróżnemu: kontynuowania 
podróży opóźnionym autobusem lub od-
stąpienie od umowy poprzez zwrot ceny 
biletu. Gdy przewoźnik nie wystąpi w sto-
sunku do podróżnego z tymi propozycja-
mi, podróżnemu przysługuje odszkodo-
wanie w wysokości 50% ceny biletu.
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Odpoczynki dzienne 
i tygodniowe kierowcy

MARIOLA SALWA

W niniejszej publikacji omó-
wimy kwestie odpoczyn-
ków dziennych kierowców, 
jak również odpoczynków 
tygodniowych kierowców, 
które mają zastosowanie w 
przypadku kierowców wy-

Definicja odpoczynku

Zgodnie z rozporządzeniem 561/2006 WE „odpoczynek” oznacza nieprzerwany okres, w 
którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem.

DZIENNE OKRESY ODPOCZYNKU
Co mówi Rozporządzenie 561/2006 WE? – Art. 4 pkt g, Art. 8

„Dzienny okres odpoczynku” oznacza dzienny okres, w którym kierowca może swobodnie 
dysponować swoim czasem i obejmuje „regularny dzienny okres odpoczynku” lub „skrócony 
dzienny okres odpoczynku”.
Zgodnie z Art. 8 ust. 2 Rozporządzenia 561/2006 WE w każdym 24 godzinnym okresie po 
upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku 
kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku.

konujących przewozy drogowe pojazdami o dmc 
powyżej 3,5 tony lub pojazdu przystosowanego do 
przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.



Zgodnie z rozporządzeniem dzienny okres odpoczynku może zostać przedłużony do roz-
miarów regularnego lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku, ale jak już było 
wspomniane powyżej, każdy z nich musi zamknąć się w każdym 24 godzinnym okresie po 
upływie poprzedniego odpoczynku.

ODPOCZYNEK DZIENNY REGULARNY

„Regularny dzienny okres odpoczynku” oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co naj-
mniej 11 godzin. Alternatywnie, regularny dzienny okres odpoczynku można wykorzystać 
w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny a 
druga co najmniej 9 godzin.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT ODBIORU ODPOCZYNKU DZIENNEGO REGULARNEGO

PRZYKŁADOWY SCHEMAT ODBIORU ODPOCZYNKU DZIENNEGO REGULARNEGO DZIELONEGO

ODBIÓR ODPOCZYNKU DZINNEGO



Należy jednak pamiętać o tym, iż art. 8 ust. 4 Rozporządzenia 561/2006 WE mówi, że kie-
rowca może mieć najwyżej trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma 
tygodniowymi okresami odpoczynku.
W przypadku odbierania odpoczynków dziennych skróconych warto mieć na uwadzę, że do 
tych ograniczeń nie ma zastosowania definicja tygodnia, i skrócenie tych odpoczynków mo-
żemy stosować zawsze pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi bez względu na to w jakie 
dni je odbieramy.

ODBIÓR ODPOCZYNKÓW DZIENNYCH SKRÓCONYCH

TYGODNIOWE OKRESY ODPOCZYNKU
Co mówi Rozporządzenie 561/2006 WE? – Art. 4 pkt h) oraz Art. 8

Jeżeli chodzi o odpoczynki tygodniowe zgodnie w w/w rozporządzeniem „tygodniowy 
okres odpoczynku” oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dys-
ponować swoim czasem i obejmuje „regularny tygodniowy okres odpoczynku” lub „skrócony 
tygodniowy okres odpoczynku”:
- „regularny tygodniowy okres odpoczynku” oznacza odpoczynek trwający co najmniej 
45 godzin,
- „skrócony tygodniowy okres odpoczynku” oznacza odpoczynek trwający krócej niż 45 
godziny, który można, na warunkach ustalonych w art. 8 ust. 6, skrócić do nie mniej niż 24 
kolejnych godzin.

ODPOCZYNEK DZIENNY SKRÓCONY

Zgodnie z rozporządzeniem 561/2006 WE kierowca może wykorzystać także „skrócony 
dzienny okres odpoczynku”, który oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 
9 godzin, ale krócej niż 11 godzin.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT ODBIORU ODPOCZYNKU DZIENNEGO SKRÓCONEGO



Tygodniowy okres odpoczynku powinien rozpocząć się nie później niż po zakończeniu 
sześciu okresów 24 godzinnych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu od-
poczynku.
Rozporządzenie wskazuje także, kiedy możemy zastosować odpoczynek skrócony oraz jak 
należy go rekompensować. Zgodnie z przpisami w ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca 
wykorzystuje co najmniej:
- dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku, lub
- jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres 
odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny.

Z przepisu jasno wynika, że tylko co drugi odpoczynek tygodniowy może być odpoczynkiem 
skróconym, trwającym co najmniej 24 godziny. Należy pamiętać, że każdy odpoczynek, któ-
ry trwa mniej niż 45 godzin będzie traktowany jak odpoczynek skrócony, a każde skró-
cenie należy zrekompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo 
przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.
Zgodnie z art. 8 ust. 7 rekompensata za skrócony odpoczynek może być wykorzystana łącz-
nie z innym okresem odpoczynku trwającym co najmniej dziewięć godzin.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT ODBIORU ODPOCZYNKÓW TYGODNIOWYCH

Jak rekompensować?
Kierowca odebrał odpoczynek skrócony trwający 30 godzin, do zrekompensowania pozo-
staje 15 godzin (45 godzin – 30 godzin = 15 godzin do rekompensaty). Rekompensaty nale-
ży udzielić do końca trzeciego tygodnia następującego po skróceniu.

Odbiór odpoczynków w pojeździe
Zgodnie z art. 8 ust. 8 rozporządzenia 561/2006 WE istnieje możliwość wykorzystania odpo-
czynku w pojeździe, ale jest ona przewidziana tylko dla dziennych okresów odpoczynku i 
skróconego tygodniowego okresu odpoczynku.
Odbiór odpoczynku poza bazą jest możliwy pod kilkoma warunkami: pojazd taki musi po-
siadać odpowiednie (homologowane) miejsce do spania dla każdego kierowcy jak również 
pojazd musi znajdować się na postoju.
Jeżeli kierowca w trasie musi odebrać odpoczynek tygodniowy regularny powinien mieć 
zapewniony nocleg, gdyż zgodnie z przepisami tego odpoczynku nie można odbierać w 
pojeżdzie.



ODZNAKA 
„WZOROWY KIEROWCA”
PRIORYTET NASZEGO „PRAWODAWCY”

MONIKA
SKOWYRA



Od 4 grudnia 2011 roku przedsiębior-
cy i organy administracyjne borykają 
się z problemami związanymi z wymo-
giem bazy eksploatacyjnej, poświad-
czeń finansowych, czy dobrej reputa-
cji w nowym znaczeniu i możliwością 
jej odzyskania poprzez zastosowania 
„niejakiego” środka rehabilitującego, 
o których mowa w rozporządzeniu 
1071/2009 WE, które to kwestie po-
winny być uregulowane przez nasze 
przepisy krajowe, a o których jak do tej 
pory ustawodawca milczy.

Pomimo, iż na dostosowanie naszych 
przepisów krajowych polski ustawo-
dawca miał 2 lata, bo o rozporządze-
niach wiadomo już od 2009 r., to po 
nowelizacji ustawy o transporcie dro-
gowym z dnia 1 stycznia 2012 r. nie 
doczekaliśmy się uregulowania jakże 
istotnych dla przewoźników powyżej 

wymienionych zagadnień.

Natomiast nie można zarzucić usta-
wodawcy „lenistwa” czy braku pomy-
słowości, otóż niewielu wie, ale wraz z 
przedmiotową nowelizacją ustanowio-
no w ustawie o transporcie drogowym 
art. 39n odznakę „Wzorowy kierow-
ca”.
I właśnie m.in. temu zagadnieniu w 
chwili obecnej poświęca czas Mini-
sterstwo Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej.

W dniu 6 listopada 2012 r. na stro-
nie internetowej wspomnianego Mini-
sterstwa zamieszczono komunikat o 
otwarciu konkursu na projekt graficzny 
odznaki „Wzorowy kierowca”.

Jak stanowi ustawa odznaka, o której 
mowa, może być nadawana zawodo-

ODZNAKA 
„WZOROWY KIEROWCA”

Od kilku miesięcy polskie prawo transportowe, chy-
ba jak nigdy dotąd stało się przedmiotem zaintereso-
wań i prac naszych prawodawców, którzy w każdym 
miesiącu serwują nam zmiany w przepisach. Taka 
sytuacja jest jak najbardziej uzasadniona, potrzebą 
dostosowania naszego prawa krajowego do wymo-
gów unijnych narzuconych licznymi rozporządzenia-
mi i dyrektywami oraz koniecznością wprowadzenia 
w życie aktów wykonawczych do znowelizowanych 
ustaw m.in. ustawy o transporcie drogowym.



wym kierowcom wyróżniającym się 
szczególnymi osiągnięciami w pracy 
i wieloletnią bezwypadkową jazdą. 
Odznakę „Wzorowy kierowca” nadaje 
sam Minister właściwy do spraw trans-
portu.

Do wdrożenia w życie możności nada-
wania takiej odznaki konieczne jest 
jednak wydanie aktu wykonawczego 
stanowiącego wypełnienie upoważnie-
nia zawartego w art. 39n ust. 4 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o transpor-
cie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, 
poz. 874, z późn. zm.) w postaci roz-
porządzenia Ministra właściwego do 
spraw transportu, w którym mają być 
określone szczegółowe warunki nada-
wania odznaki „Wzorowego kierowcy”, 
tryb przedstawiania wniosków, wzór 
odznaki, tryb jej wręczania i sposób 
noszenia, uwzględniając wymogi, ja-
kie powinny spełniać wnioski o nada-
nie odznaki oraz kryteria stosowane 

przy jej nadawaniu.

W tym też celu – realizacji stworzenia 
aktu wykonawczego - ogłoszono kon-
kurs trakcie, którego zostanie wyłonio-
ny najlepszy projekt graficzny odznaki, 
której wzór zostanie ustalony w roz-
porządzeniu Ministra właściwego do 
spraw transportu.

Podsumowując – przedsiębiorcy 
będący przewoźnikami w całym ba-
łaganie prawnym, bo inaczej tego 
nazwać nie można, i niewiedzy co 
do wymogów jakie powinny speł-
niać ich firmy wynikającej z braku 
odpowiednich regulacji prawnych, 
nie mogą zapominać o gratyfika-
cji swoich najlepszych kierowców. 
I właśnie to zagadnienie w chwili 
obecnej zostaje wysunięte na pierw-
szy plan naszych „prawotwórców”.
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KARY BEZ
LIMITU
czyli o odpowiedzialności 
kierowcy - ile, kiedy i za co 
można ukarać mandatem 
karnym kierowcę na podstawie 
ustawy o transporcie drogowym

MONIKA SKOWYRA
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KIEROWCA - ZAWÓD WYSOKIEGO RYZYKA
Od pierwszego dnia 2012 r. weszła w życie kolejna znacząca noweli-
zacja ustawy o transporcie drogowym, której celem było m.in. dosto-
sowanie przepisów ustawy do rozporządzeń unijnych, które weszły w 
życie z dniem 4 grudnia 2011 r. Znaczna część nowelizacji, to wykazy 
naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego oraz kar 
pieniężnych wymierzanych za poszczególne naruszenia. Wykaz taki 
ma formę załączników do ustawy o transporcie drogowym. Załączniki, 
a jest ich już trzy, a nie jak poprzednio jeden - kolejno określają za co 
odpowiada i w jakiej wysokości kary są nakładane na przedsiębiorcę 
(załącznik nr 3), zarządzającego transportem (załącznik nr 2) oraz 
kierowców (załącznik nr 1). I to właśnie tej ostatniej grupie – kierow-
com – poświęcone jest niniejsze opracowanie.



Zanim o odpowiedzialności kierowców 
- warto w kilku słowach wspomnieć, 
że za naruszenia wymienione w za-
łączniku nr 1 odpowiedzialność pono-
szą także m.in. podmioty wykonujące 
czynności związane z przewozem dro-
gowym, w szczególności: 
1) spedytorzy, 
2) nadawcy, 
3) odbiorcy, 
4) załadowcy, 
5) organizatorzy wycieczek, 
6) organizatorzy transportu, 
7) operatorzy publicznego transportu 
zbiorowego 
- jeżeli okoliczności sprawy i dowody 
jednoznacznie wskazują, że podmiot 
ten miał wpływ lub godził się na po-
wstanie naruszenia. 

Ponadto za naruszenia określone 
w załączniku nr 2 odpowiedzialność 
poza zarządzającym transportem po-
nosi także każda inna osoba wykonu-
jąca czynności związane z przewozem 
drogowym, która naruszyła obowiązki 
lub warunki przewozu drogowego albo 
dopuściła, chociażby nieumyślnie, do 
powstania takich naruszeń.
Przed nowelizacją ustawa o transpor-
cie drogowym posiadała tylko jeden 
załącznik, w postaci katalogu naruszeń 
i kar (wówczas załącznik nr 1), który 
określał za jakie naruszenia odpowia-
da przedsiębiorca. Taka sytuacja miała 
miejsce albowiem obowiązek wyzna-
czenia w firmach transportowych oso-
by zarządzającej operacjami transpor-

towymi stanowi NOVUM w transporcie 
drogowym. Ponadto „w czasach nie-
znowelizowanych” jeszcze przepisów, 
kierowcy ponosili jedynie odpowie-
dzialność za naruszenia stwierdzone 
podczas kontroli na drodze w postaci 
grzywny nakładanej w drodze manda-
tów karnych za wykroczenia określone 
w innych aktach prawnych niż ustawa 
o transporcie drogowym.

PRZEPISY MATERIALNE – ustawa o 
transporcie drogowym, czyli za co 
odpowiada kierowca

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 92 
ustęp 1 ustawy o transporcie drogo-
wym, kierujący wykonujący przewóz 
drogowy za naruszenie obowiązków 
lub warunków przewozu drogowego 
podlega karze grzywny w wysokości 
do 2000 złotych.
Ustawodawca dla rozwiania wszelkich 
wątpliwości wyjaśnił, iż obowiązki lub 
warunki przewozu drogowego, za któ-
re odpowiedzialność ponoszą kierow-
cy określa załącznik nr 1 do ustawy. W 
załączniku obok każdego naruszenia 
określono także wysokości grzywien 
za poszczególne naruszenia.
Kierowcy z przerażeniem przyjęli nowe 
regulacje prawne. Albowiem dotych-
czas za wszelkie ww. naruszenia odpo-
wiedzialność ponosił przedsiębiorca, 
na rzecz którego kierowca wykony-
wał przewóz. Kierowcy ponosili jedy-
nie odpowiedzialność za wykroczenia 
drogowe, za które mogli być karani w 



drodze mandatu karnym grzywną w 
wysokości 500 zł (a w przypadkach 
określonych w art. 9 ustęp 1 kodeksu 
wykroczeń - 1 tys. zł).
Co do zasady za naruszenia, których 
kierowca dopuścił się podczas wyko-
nywania zadania przewozowego kara-
no przedsiębiorcę, który jednakże miał 
możliwość na mocy ustawy o trans-
porcie drogowym zwolnić się z odpo-
wiedzialność, jeżeli naruszenie było 
zawinionym i samowolnym działaniem 
kierowcy. Co niestety w rzeczywisto-
ści miało charakter incydentalny. Albo-
wiem przedsiębiorca musiał wykazać, 
iż naruszenia kierowcy był działaniem 
samowolnym, na które to przedsiębior-
ca, nie miał wpływu ani zachowania 

takiego nie mógł przewidzieć. Wszel-
kie tłumaczenie, nierzadko popiera-
ne różnego rodzaju dowodami przed 
organem administracyjnym kończyły 
się niepowodzeniem. Organy argu-
mentowały swoje stanowisko faktem, 
iż to rzeczą przedsiębiorcy jest właści-
wy dobór osób współpracujących („ry-
zyko osobowe”), jak i nadzorowanie 
i kontrolowanie kierowców, zatem to 
przedsiębiorca jest co do zasady od-
powiedzialny za naruszenia kierowców 
bez względu na to czy są oni u nie-
go zatrudnieni na umowę o pracę czy 
też wykonują przewozy na jego rzecz 
na postawie innego tytułu prawnego. 
Dodatkowo stanowisko takie było po-
parte licznym orzecznictwem sądów 



administracyjnych, wyjaśniających, iż 
taka sytuacja ma miejsce albowiem 
odpowiedzialność, jaką podnosi pod-
miot wykonujący transport drogowy 
to odpowiedzialność administracyjna, 
która jest niezależna od jego winy. 
Taka sytuacja ma miejsce, gdyż w po-
stępowaniu administracyjnym mamy 
do czynienia tzw. odpowiedzialnością 
obiektywną charakteryzującą postę-
powanie administracyjne, co oznacza, 
iż element winy w tym przypadku nie 
ma znaczenia – odmiennie niż ma to 
miejsce m.in. w postępowaniu karnym 
czy administracyjno-karnym. W przy-
padku odpowiedzialność obiektywnej 
nie wystarczy zatem wykazanie braku 
winy, lecz wymagane jest pozytywnie 
udowodnione podjęcie wszystkich nie-
zbędnych środków w celu zapobieże-
nia powstaniu naruszenia prawa.

PRZEPISY PROCEDURALNE – po-
stępowanie mandatowe – wymiar 
kary

Natomiast zasady przebiegu całej pro-
cedury nakładania na kierowcę kary na 
nowych zasadach zostały określone w 
art. 92 ustęp 5 ustawy o transporcie 
drogowym. Zatem orzekanie w spra-
wie nałożenia grzywny na kierowcę za 
naruszenie obowiązków lub warunków 
przewozu drogowego, o której mowa 
w załączniku nr 1 ustawy o transpor-
cie drogowym następuje w trybie okre-
ślonym w Kodeksie postępowania w 
sprawach o wykroczenia.

Kierowcy z przerażeniem przyjęli nowe 
przepisy, które weszły w życie 1 stycz-
nia 2012 r., albowiem zgodnie z art. 92 
ustęp 1 ustawy o transporcie drogo-
wym „Kierujący wykonujący przewóz 
drogowy z naruszeniem obowiązków 
lub warunków przewozu drogowego, 
podlega karze grzywny w wysokości 
do 2000 złotych”.
Jak już zostało wspomniane powyżej 
kara ta ma postać grzywny nakłada-
nej w drodze mandatu w postępowa-
niu mandatowym będącym odrębnym 
postępowaniem, którego zasady okre-
ślone są w rozdziale 17 kodeksu po-
stępowania w sprawach o wykrocze-
nia (dalej kpwsw).
Co do zasady w postępowaniu man-
datowym można nałożyć grzywnę w 
wysokości do 500 zł, a w przypadku, 
o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu 
wykroczeń - do 1 000 zł (art. 96 § 1 
kpwsw). Wyjątek stanowi m.in. § 1a 
tego samego przepisu, zgodnie z któ-
rym w postępowaniu mandatowym w 
sprawach: 
1) w których oskarżycielem publicz-
nym jest właściwy organ Państwowej 
Inspekcji Pracy, 
2) naruszeń przestrzegania obowiąz-
ków lub warunków przewozu drogowe-
go wymienionych w załączniku nr 1 i 2 
do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 
r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.), w 
których oskarżycielem publicznym jest 
właściwy organ Inspekcji Transportu 
drogowego lub Policji - można nałożyć 



grzywnę w wysokości do 2000 zł.

Warto zwrócić uwagę, iż pojęcie wy-
kroczenia – rozumiane w kontekście 
kodeksu wykroczeń nie jest tożsame 
z naruszeniami przestrzegania obo-
wiązków lub warunków przewozu dro-
gowego w rozumieniu ustawy o trans-
porcie drogowym. A jedynie stosujemy 
przepisy kodeksu postępowania w 
sprawach o wkroczenia.
Zgrozę wśród kierowców budził fakt 
samego wymiaru kary… „NAWET DO 
2 TYS. ZŁ”, ale niestety nie tylko wśród 
samych kierowców, ale także zarzą-
dzających transportem, którzy odpo-
wiadają na takich samych zasadach za 
naruszenia określone w załączniku nr 
2 ustawy o transporcie drogowym i nie 
są często świadomi, iż owe 2 tys. zł to 
wysokość maksymalna jednej grzyw-
ny nakładanej w drodze mandatu, a 
nie sumy kilku grzywien i mandatów 
możliwych podczas jednej kontroli. Co 
to oznacza…
Otóż pomimo, iż jeden z zapisów 
prawnych stanowi, iż w sytuacji, z któ-
rą mamy do czynienia ze zbiegiem 
wykroczeń/naruszeń czyli z sytuacją 
w której, sprawca (kierowca) popeł-
nia dwa lub więcej czynów wyczerpu-
jących znamiona różnych przepisów 
ustawy (zbieg wykroczeń różnorod-
nych) lub tego samego przepisu usta-
wy (zbieg wykroczeń jednorodnych), to 
jednocześnie orzeka się o ukaraniu za 
dwa lub więcej wykroczeń i wymierza 
się łącznie karę w granicach zagroże-

nia określonych w przepisie przewi-
dującym najsurowszą karę (art. 9 § 2 
k.w). Niestety regulacja ta nie ma za-
stosowania w postępowaniu mandato-
wym, ponieważ w tym postępowaniu 
nie orzeka się grzywny, a tylko się ją 
nakłada (organem właściwym do orze-
kania w sprawach o wykroczenia jest 
wyłącznie sąd). 
Nakładając grzywnę w drodze man-
datu karnego w wypadku zbiegu wy-
kroczeń/naruszeń przestrzegania 
obowiązków lub warunków przewozu 
drogowego przez kierowcę, nakłada 
się ją osobno za każde wykroczenie/
naruszenie, wystawiając tyle manda-
tów karnych, za ile wykroczeń pod-
danych postępowaniu mandatowemu 
nakłada się grzywnę. (Komentarz do 
kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia Lewiński Janusz Autor 
komentarza do dz. IX roz. 17 art. 96: 
Janusz Lewiński).

UWAGA!!!

PODSUMOWUJAC to co powyżej… 
KIEROWCA ODPOWIADA BEZ LIMI-
TU…

Nie ma górnej granicy określającej 
sumy grzywien, które można nakładać 
na kierowców w drodze mandatów za 
naruszenia wymienione w załączniku 
nr 1 ustawy o transporcie drogowym, 
jak również brak jest ograniczenia co 
do ilość wystawianych mandatów. 
Jest to zupełnie inna sytuacja, niż ma 



to miejsce w przypadku kar nakłada-
nych na przedsiębiorcę na podstawie 
ustawy o transporcie drogowym za-
równo podczas kontroli na drodze (art. 
92a ustęp 1) czy w przedsiębiorstwie 
(art. 92a ustęp 3). Albowiem w przepi-
sach tych określono SUMĘ KAR PIE-
NIĘŻNYCH, jaka może być nałożona 
na przedsiębiorcę. W przeciwieństwie 
do kary nakładanej na kierującego wy-
konującego przewóz drogowy, gdzie w 
art. 92 ustęp 1 ustawiono jedynie karę 
grzywny (2 tys. zł), a nie sumę kar 
grzywien. 

WYTYCZNE GITD!!!

Takie stanowisko zostało także po-
twierdzone w najnowszych na dzień 
dzisiejszy obowiązujących od paź-
dziernika 2012 wytycznych Główne-
go Inspektora Transportu Drogowego 
skierowanych do Inspektorów ITD. 
Zgodnie z którymi suma możliwych 
kar, które mogą być nałożone na kie-
rowców nie jest ograniczona, oznacza 

to, iż podczas jednej kontroli mogą być 
ukarani karą nawet kilkunastu tysięcy 
złotych. Albowiem Inspektor jest zobo-
wiązany do ukarania kierowcy grzyw-
ną w drodze mandatów karnych, za 
wszystkie naruszenia, które stwierdzi 
podczas kontroli. A jak stanowi ustawa 
o transporcie drogowym każdy man-
dat karny może nakładać grzywnę w 
wysokości od 50 do 2.000 zł. Przy tym 
za jedno naruszenie uznaje się każde 
przekroczenie przepisów. A dodatko-
wo podkreślono ww. wytycznych, iż 
za te same naruszenia wykryte przez 
ITD, obarczeni karą będą także przed-
siębiorcy. 

UWAGA!!! KARA ZA KONTROLE 
NIE TYLKO NA DRODZE – kierowca 
odpowiada za naruszenia, których się 
dopuścił kierując pojazdem, a które 
ujawniono dopiero podczas kontroli w 
przedsiębiorstwie. 
I w tym przypadku odmiennie, niż ma 
to miejsce w przypadku kontroli przed-



siębiorcy, przepisy ustawy o transpor-
cie drogowym nie rozgraniczają kar 
nakładanych na kierowcę - na kary 
nakładane podczas kontroli na drodze 
i na kary nakładane podczas kontro-
li w przedsiębiorstwie. Otóż, jak sta-
nowi art. 92  ustęp 1 i 2 utd kierujący 
wykonujący przewóz drogowy z naru-
szeniem obowiązków lub warunków 
przewozu drogowego, podlega karze 
grzywny w wysokości do 2000 zło-
tych, których to wykaz naruszeń oraz 
wysokości grzywien za poszczególne 
naruszenia określa załącznik nr 1 do 
ustawy – bez wzglądu na to czy są to 
naruszenia stwierdzone podczas kon-
troli drogowej czy też ujawnione pod-
czas kontroli w siedzibie przedsiębior-
cy.

ZA JAKI OKRES WSTECZ za naru-
szenia ODPOWIADA KIEROWCA

Otóż, aby tą kwestę wyjaśnić nale-
ży znowu odwołać się do przepisów 
kpwsw, dotyczących postępowania 
mandatowego.

Kontrola na drodze

Otóż, jeśli jest to KONTROLA NA DRO-
DZE – sprawa jest prosta – kierowca 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
normami zobowiązany jest posiadać 
przy sobie dokumenty z dnia kontroli 
oraz 28 dni wstecz i za ten okres pod-
lega kontroli i może być ukarany na 

drodze grzywną w drodze mandatu.

Kontrola w przedsiębiorstwie

Sam fakt, iż kierowca może być ukarany 
także za naruszenia, które ujawniono 
dopiero podczas kontroli w przedsię-
biorstwie jest totalnym zaskoczeniem 
i druzgocącą dla grupy kierowców no-
wością w transporcie drogowym. 

W tym przypadku, aby wyjaśnić za jaki 
okres wstecz i na jakich zasadach na-
kładana jest grzywna na kierowcę nie 
bez znaczenia zostaje rodzaj mandatu 
jakim może być ukarany w tym przy-
padku kierowca. 
Otóż, jak wiadomo w postępowaniu 
mandatowym, jak zostało to określo-
ne w art. 98 kpwsw można nakładać 
grzywnę w drodze mandatu karnego: 

1) wydawanego ukaranemu po uisz-
czeniu grzywny bezpośrednio funkcjo-
nariuszowi, który ją nałożył; 
2) kredytowanego, wydawanego uka-
ranemu za potwierdzeniem odbioru; 
3) zaocznego.

W tym przypadku skupimy się na man-
dacie karnym zaocznym, albowiem to 
właśnie ten rodzaj mandatu wydaje się 
być słusznym w opisanych okoliczno-
ściach. Tego rodzaju mandatem nakła-
da się karę grzywny, w sytuacji kiedy 
nie ma kontaktu ze sprawcą wykrocze-
nia. Nałożenie grzywny w drodze man-
datu karnego zaocznego jest możliwe 



zarówno w wypadku stwierdzenia po-
pełnienia wykroczenia naocznie pod 
nieobecność sprawcy, jak i w wypadku 
jego stwierdzenia za pomocą urządze-
nia pomiarowego lub kontrolnego (do 
takiego urządzenia bez wątpienia na-
leżą tachografy i zapisywane przez nie 
dane o aktywności kierowcy). Istotnym 
jest fakt, iż warunkiem koniecznym po-
zwalającym do nałożenia kary w dro-
dze tego rodzaju mandatu jest abso-
lutny brak wątpliwości, co do osoby 
sprawcy popełnionego wykroczenia. 
Mandat karny zaoczny to mandat, któ-
rym można nałożyć grzywnę zaocznie. 
Zastosowanie takiego mandatu możli-
we jest tylko wówczas, gdy sprawcy 
stwierdzonego wykroczenia nie zasta-
no na miejscu jego popełnienia, lecz 
nie zachodzi wątpliwość co do tego, 
kto jest sprawcą tego wykroczenia. 
Mandat karny zaoczny powinien wska-
zywać, gdzie w terminie 7 dni ukarany 
może uiścić grzywnę oraz informować 
o skutkach jej nieuiszczenia w terminie. 
Termin do uiszczenia grzywny liczy się 
od dnia wystawienia mandatu karne-
go. Nieuiszczenie grzywny w terminie 
należy traktować na równi z odmową 
przyjęcia mandatu karnego. 
Analizując przepisy kpwsw w kontek-
ście ukarania kierowcy grzywną za na-
ruszenia stwierdzone podczas kontroli 
w przedsiębiorstwie, właściwym wyda-
je się właśnie mandat karny zaoczny. 
Albowiem stwierdzenie wykroczenia za 
pomocą przyrządu kontrolno-pomiaro-
wego lub urządzenia rejestrującego 

może polegać na ujawnieniu wykrocze-
nia za pomocą takiego urządzenia w 
razie użycia go nie tylko podczas kon-
troli drogowej, gdy istnieje bezpośred-
ni kontakt ze sprawcą wykroczenia, 
ale także wówczas, gdy wykroczenie 
zostało np. tylko zarejestrowane przez 
takie urządzenie (np. przez tachograf). 
W pierwszym przypadku, gdy spraw-
ca nie budzi wątpliwości nałożenie 
grzywny w drodze mandatu karnego 
powinno nastąpić niezwłocznie, a w 
razie konieczności przeprowadzenia 
czynności wyjaśniających - w ciągu 
14 dni. Natomiast w przypadku, kiedy 
osoba sprawcy byłaby wątpliwa (np. 
jazda na tachografie bez karty) termin 
ten nie może przekraczać 180 dni od 
daty ujawnienia czynu. 
Istotnym jest, iż podjęcie ww. czyn-
ności wyjaśniających niezwłocznie 
po ujawnieniu wykroczenia to podję-
cie tych czynności np. niezwłocznie 
po sczytaniu i obejrzeniu danych z 
tachografu. Powszechnie przyjmuje 
się, że datą ujawnienia czynu zareje-
strowanego przez fotoradar jest data 
„odczytania” zarejestrowanego obra-
zu. Zatem takie same stanowisko na-
leży przyjąć w przypadku tachografów 
i rejestrowanych danych o aktywności 
kierowcy. Będzie to więc data zbieżna 
z datą popełnienia wykroczenia albo 
późniejsza. Chodzi jednak o to, aby 
nie była ona zbyt odległa od daty za-
rejestrowania czynu. W wypadku pro-
wadzenia czynności wyjaśniających 
nałożenie grzywny w drodze mandatu 



karnego zaocznego po upływie okre-
ślonego terminu 180 dni stanowi ewi-
dentne naruszenie ustawy. 
Sprowadzając powyższe do daleko 
idącego uproszczenia można zary-
zykować stwierdzeniem, że w drodze 
mandatu karnego zaocznego może 
być nałożona grzywna w terminie 180 
dni od ujawnienia wykroczenia. 
Analizując to co powyżej, zasadnym 
wydaje się stwierdzenie, iż podczas 
kontroli w przedsiębiorstwie, w wyniku 
której ujawniono naruszenia obowiąz-
ków lub warunków przewozu drogowe-
go sprawcę tych naruszeń będącego 
kierowcą można ukarać za naruszenia 
i należy wystawić mandat niezwłocznie 
po ujawnieniu sprawcy, ale nie później 
niż 180 dni od ich ujawnienia naruszeń 
w siedzibie przedsiębiorcy. 
Termin ten nie jest tożsamy z przedaw-
nieniem karalności wykroczenia. Tu 
może zrodzić się pewna niejasność, 
otóż jak już wyżej było wspomniane 
naruszenie obowiązków lub warunków 
przewozu drogowego nie jest tożsa-
me z wykroczeniem w rozumieniu ko-
deksu wykroczeń, których karalność 
przedawnia się z upływem roku od 
jego popełnienia (a nie ujawnienia). 
Natomiast zgodnie z aktualnym sta-
nem prawnym WITD ma prawo doko-
nać kontroli w siedzibie przedsiębiorcy 
za okres 12 miesięcy wstecz. Zatem 
słusznym w tym przypadku wydaje się 
pytanie czy ten termin należy także 
bezpośrednio odnieść do kar nakła-
danych na kierowców… Takie stano-

wisko oznaczałoby możliwość kara-
nia kierowców za naruszenia, których 
dopuści w okresie 12 miesięcy wstecz 
od daty kontroli w przedsiębiorstwie, a 
następnie organ będzie miał 180 dni 
na wystawienia mandatów. 
Ta kwestia nie została jeszcze wyja-
śniona, a jaka będzie praktyka i inter-
pretacja organów kontrolnych – tego 
niestety jeszcze dzisiaj nie wiemy. 
Na koniec wart przypomnieć, iż spraw-
ca ukarany grzywną w drodze manda-
tu zawsze może odmówić przyjęcia 
mandatu karnego, w takim przypadku 
organ, który nałożył grzywnę, wystę-
puje do sądu z wnioskiem o ukaranie, 
o ile oczywiście istnieją podstawy do 
jego sporządzenia.

PODSUMOWUJĄC

Wydaje się, że nasz ustawodawca 
zafundował nam kolejną „absur-
dalną niespodziankę” transporcie 
drogowym, albowiem w aktualnym 
stanie prawnym to kierowcy są na-
rażeni na odpowiedzialność w po-
staci kary grzywny o „nielimitowa-
nej” wysokości, gdy tymczasem 
sam przedsiębiorca prowadzący 
firmę transportową i odpowiedzial-
ny za swoich pracowników i ich na-
ruszenia odpowiada do ustawowo 
ograniczonej kwotowo sumy kar 
pieniężnych.



Przedawnienia 
roszczeń 
w umowie przewozu
Jadwiga Dudzik



W transporcie drogowym zdarzają się sytuacje, kie-
dy to dłużnik nie chce lub nie jest w stanie uregu-
lować zaległego roszczenia. Upływ czasu utrudnia 
lub nawet uniemożliwia skuteczne dochodzenie za-
płaty. Dla porządku prawnego jest kwestią bardzo 
ważną, aby strony nie pozostawały bezterminowo w 
niepewności dlatego kodeks cywilny w art. 117-125 
zawiera  podstawowe zasady dotyczące instytucji 
przedawnienia. Jednak Ustawa prawo przewozowe 
i Konwencja CMR zawierają szereg odstępstw od 
tych reguł.
Przedawnienie roszczeń wynika-
jących z umowy przewozu w pra-
wie krajowym.

Zgodnie z kodeksem cywilnym 
przedawnieniu ulegają wszelkie rosz-
czenia majątkowe. Według art. 118 k.c. 
jeżeli przepis szczególny nie stanowi 
inaczej, termin przedawnienia wynosi 
10 lat, a dla roszczeń o świadczenia 
okresowe oraz roszczeń związanych z 
prowadzeniem działalności gospodar-
czej - 3 lata.  Terminy te nie mogą być 
skracane ani przedłużane czynnością 
prawną, w szczególności przez umowę 
między zainteresowanymi stronami.

Ustawa prawo przewozowe wpro-
wadza szereg wyjątków od ogólnych 
zasad dotyczących przedawnienia.  
Odstępstwa te dotyczą ustalania ter-

minów przedawnienia określenia mo-
mentu, od którego rozpoczyna się bieg 
przedawnienia, a także kwestii zawie-
szenia biegu przedawnienia na czas 
załatwiania reklamacji lub wezwania 
do zapłaty.

W ustawie prawo przewozowe usta-
wowy termin przedawnienia roszczeń 
z umowy przewozu został skrócony do 
roku. Jednak od tej zasady także prze-
widziano dwa wyjątki. Zawarte są one 
w art. 77 ust. 2, a także w art. 78 ust. 1.  
Zgodnie z art. 77 ust. 2 „ Roszczenia 
z tytułu zwłoki w przewozie, która nie 
spowodowała ubytku lub uszkodzenia 
przesyłki, przedawniają się z upływem 
2 miesięcy od dnia wydania przesyłki,” 
zaś zgodnie z art. 78 ust. 1 „Roszczenia 
przysługujące przewoźnikowi przeciw-
ko innym przewoźnikom przedawnia-



ją się z upływem 6 miesięcy od dnia, 
w którym przewoźnik naprawił szko-
dę, albo od dnia, w którym wytoczono 
przeciwko niemu powództwo.”

Termin przedawnienia liczy się zgodnie 
z art. 77 ust. 3 w następujący sposób:  
„Przedawnienie biegnie dla roszczeń z 
tytułu:

1. utraty przesyłki - od dnia, w którym 
uprawniony mógł uznać przesyłkę za 
utraconą,
2. ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w 
dostarczeniu - od dnia wydania prze-
syłki,
3. szkód nie dających się z zewnątrz 
zauważyć - od dnia protokolarnego 
ustalenia szkody,
4. zapłaty lub zwrotu należności - od 
dnia zapłaty, a gdy jej nie było - od 
dnia, w którym powinna była nastąpić,
5. niedoboru lub nadwyżki przy likwi-
dacji przesyłek - od dnia dokonania li-
kwidacji,
6. innych zdarzeń prawnych - od dnia, 
w którym roszczenie stało się wyma-
galne.”

Bieg terminu przedawnienia może 
zostać zawieszony na okres od dnia 
wniesienia reklamacji lub wezwania 
do zapłaty i zwrócenia załączonych 
dokumentów. Przez wniesienie rekla-
macji albo wezwanie do zapłaty nale-
ży rozumieć sytuację, w której pismo 
zawierające reklamację lub wezwanie 
dociera do adresata tak, że może on 

się z nim zapoznać. Nie można z góry 
ustalić ile on będzie trwał, ponieważ 
uzależnione to jest od szybkości za-
łatwienia reklamacji lub wezwania do 
zapłaty. Bieg przedawnienia może zo-
stać zawieszony tylko na 3 miesiące. 
Jest to termin maksymalny. Zawiesze-
nie biegu polega na tym, że określony 
czas przedawnienia nie biegnie. Po 
okresie zawieszenia przedawnienie  
biegnie dalej.

Skutkiem przedawnienia jest możli-
wość dłużnika uchylenia się od za-
spokojenia roszczenia i niemożność 
dochodzenia jego przymusowego wy-
konania.

Przedawnienie roszczeń wynika-
jących z umowy przewozu w Kon-
wencji CMR

Uregulowania Konwencji CMR doty-
czące przedawnienia roszczeń prze-
wozowych różnią się od uregulowań 
krajowych. Bardzo ważna różnica po-
lega na tym, że z chwilą przedawnia 
roszczenie takie w ogóle przestaje ist-
nieć.

Według konwencji CMR odnoszącej 
się do przewozu towarów w transpor-
cie drogowym roszczenia przedawnia-
ją się po upływie roku. Jednak w przy-
padku złego zamiaru lub rażącego 
niedbalstwa po stronie przewoźnika 
termin przedawnienia wynosi 3 lata. 
Należy przyjąć, że terminy te odnoszą 



się do roszczeń o wykonanie umowy 
międzynarodowego przewozu towa-
rów, roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania obowiąz-
ków z tej umowy wynikających.

Zgodnie z Konwencją CMR „przedaw-
nienie biegnie:
- w przypadkach częściowego zaginię-
cia, uszkodzenia lub opóźnienia dosta-
wy począwszy od dnia wydania;
- w przypadkach całkowitego zaginię-
cia- począwszy od trzydziestego dnia 
po upływie umówionego terminu do-
stawy, albo, jeżeli termin nie był umó-
wiony- począwszy od sześćdziesią-
tego dnia po przyjęciu towaru przez 
przewoźnika;
- we wszystkich innych przypadkach- 
począwszy od upływu trzymiesięczne-
go terminu od dnia zawarcia umowy 
przewozu”.

Tak jak w prawie przewozowym Kon-
wencja CMR także przewiduje zawie-
szenie biegu przedawnienia. Związane 
jest to z instytucją reklamacji, która to 
zawiesza bieg przedawnienia na czas 
od dnia wniesienia do dnia odpowiedzi. 
W przeciwieństwie do prawa przewo-
zowego nie ma tutaj żadnego ograni-
czenia czasowego, na jaki reklamacja 
może wstrzymać bieg przedawnienia.

Przerwanie biegu przedawnienia

Kodeks Cywilny w art. 123 wymienia 
katalog zdarzeń, które skutkują prze-

rwaniem biegu przedawnienia. I tak 
zgodnie z Kodeksem cywilnym bieg 
przedawnienia przerywa się:
- „przez każdą czynność przed sądem 
lub innym organem powołanym do roz-
poznawania spraw lub egzekwowania 
roszczeń danego rodzaju albo przed 
sądem polubownym, przedsięwziętą 
bezpośrednio w celu dochodzenia lub 
ustalenia lub zaspokojenia roszcze-
nia;
- przez uznanie roszczenia przez oso-
bę przeciwko której roszczenie przy-
sługuje,
- przez wszczęcie mediacji.”
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Coraz więcej dróg
objętych systemem viaTOLL

Jadwiga Dudzik

ViaTOLL działa już na blisko 2 tys. kilometrów 
dróg krajowych. Od początku 2013 roku kolej-
ne kilometry dróg krajowych i autostrad zostaną 
włączone w elektroniczny system poboru opłat. 
W styczniu 2013 roku do systemu zostaną włą-
czone kolejne 140 km autostrad i dróg ekspre-
sowych, a w marcu 2013 roku 160 km dróg eks-
presowych i tras niższych kategorii.



Wiele firm transportowych zadaje sobie 
pytanie jak oblicza się stawkę za kilometr 
drogi objętej tym systemem, a także na 
co przeznaczane są z niego pieniądze. 
Otóż opłata elektroniczna jest iloczynem 
przejechanych kilometrów przez stawkę 
za 1 km, która odpowiada danej katego-
rii pojazdu. Wysokość stawki za przejazd 
1 km drogi krajowej, na której pobierana 
jest opłata elektroniczna zróżnicowana 
jest ze względu na dwa czynniki. Jest to 
klasa emisji spalin EURO silnika pojaz-
du, a także klasa drogi krajowej objętej 
poborem opłat. Stawka opłaty nie może 
jednak przekraczać 2 złote za kilometr 
i musi opierać się na zasadzie zwrotu 
kosztów budowy, eksploatacji, utrzyma-
nia oraz rozwoju infrastruktury sieci dróg 
zarządzanych przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 22 marca 2011 roku w 
sprawie obliczania maksymalnej stawki 
opłaty  elektronicznej wysokość maksy-
malnej stawki opłaty to średnia ważona 
kosztów:
- budowy drogi krajowej
- finansowych
- utrzymania drogi krajowej
- remontów drogi krajowej
- ochrony oraz zarządzania drogą krajo-
wą
- poboru opłaty elektronicznej.

Zgodnie z §3 punkt 1 wyżej wymienione-
go Rozporządzenia koszty budowy drogi 
krajowej obejmują koszty budowy oraz 
przebudowy drogi, w tym koszty opra-
cowania programu inwestycji, eksper-
tyz, studiów, dokumentacji projektowej, 

nabycia nieruchomości i przygotowania 
gruntów pod budowę drogi, pomiarów 
geodezyjnych, prac geologicznych, ba-
dań archeologicznych, a także koszty wy-
konania robót budowlanych, zarządzania 
tymi robotami, nadzoru inwestorskiego 
oraz kwotę marży, którą należy wypłacić 
wykonawcy.

Koszt utrzymania drogi krajowej obejmuje 
wykonie robót konserwacyjnych, porząd-
kowych i innych zmierzających do zwięk-
szenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, 
w tym także odśnieżanie i zwalczanie śli-
skości zimowej.  Zaś koszty remontów  to 
koszty wykonania robót przywracających 
pierwotny stan drogi.

Koszty poboru opłaty obejmują koszty 
związane z przygotowaniem, wdroże-
niem i budową systemu poboru opłaty, a 
także koszty eksploatacji systemu (kosz-
ty utrzymania stanowisk do pobierania 
opłaty elektronicznej, bieżące koszty eks-
ploatacji, zarządzania i administrowania 
systemu pobierania opłaty elektronicz-
nej, koszty egzekwowania nieuiszczonej 
opłaty elektronicznej oraz koszty egze-
kwowania kar pieniężnych.

Wiele z nas zadaje sobie pytanie na co 
przeznaczone są  środki z opłat i kar z 
elektronicznego systemu poboru.  Otóż 
zgodnie z art. 40a punkt 4 Ustawy o dro-
gach publicznych środki te przekazywa-
ne są na rachunek Krajowego Funduszu 
Drogowego. Przeznaczone są one na 
utrzymanie dróg krajowych objętych opła-
tami, budowę dróg krajowych, a także na 
wynagrodzenie dla operatora.



Cofnięcie licencji      
– kiedy organ cofa licencję i jakie błędy proce-
duralne są popełniane

Monika Skowyra
Poniższe opracowanie poświęcone zostało instytucji cofnięcia licencji na wyko-
nywanie transportu drogowego zarówno krajowego jak i międzynarodowego, 
które następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej na postawie ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, 
poz. 874 ze zm.) dalej nazwanej utd, i w przypadkach w niej określonych.
Ponadto od 4 grudnia 2011 r., czyli momentu kiedy w życie weszło m.in. roz-
porządzenie 1071/2009 (WE), organy uprawnione do cofnięcia mogą ponadto 
wydać takową decyzję w okolicznościach określonych w przywołanym wspólno-
towym akcie prawnym, ale to zagadnienie wymaga odrębnego opracowania.



Jakie organy są uprawnione do cof-
nięcia licencji

W zależności od rodzaju licencji jaką 
przewoźnik posiada odpowiednio orga-
nem właściwym w sprawie cofnięcia li-
cencji w zakresie transportu drogowego 
jest:
1) w krajowym transporcie drogowym – 
starosta właściwy dla siedziby przedsię-
biorcy, z zastrzeżeniem przewozów tak-
sówkowych
2) w międzynarodowym transporcie dro-
gowym – Główny Inspektor Transportu 
Drogowego.

Kiedy i w jakich przypadkach licencja 
jest COFANA, kiedy MOŻE BYĆ COF-
NIĘTA

I. Obligatoryjne cofnięcie licencji

W ustawie o transporcie drogowym w 
art. 15 ustęp 1 ustawodawca wyliczył 
okoliczności, których wystąpienie powo-
duje obligatoryjne cofnięcie licencji przez 
organ administracyjny, bez względu na 
charakter i przyczyny ich wystąpienia. 
Przewoźnik zostaje pozbawiony upraw-
nień do wykonywania transportu drogo-
wego poprzez wydanie decyzji o cofnię-
ciu licencji w przypadku, gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie za-
kazujące przedsiębiorcy wykonywania 
działalności gospodarczej objętej licen-
cją,
2) przedsiębiorca nie podjął działalności 
objętej licencją w ciągu 6 miesięcy od 
dnia jej wydania, pomimo wezwania or-
ganu licencyjnego do jej podjęcia;
W razie stwierdzenia takiego naruszenia 

organ zobowiązany jest uprzednio przed 
wydaniem decyzji o cofnięciu licencji we-
zwać przedsiębiorcę do podjęcia tego 
rodzaju działalności.

Ponadto, do obligatoryjnych przesłanek 
cofnięcie licencji należą:

3) niespełnianie wymogów uprawniają-
cych do wykonywania działalności w za-
kresie transportu drogowego.
Taka sytuacja ma miejsce, kiedy przed-
siębiorca nie spełnia wymagań o których 
mowa w art. 5 ustęp 3 utd, w tym m.in. 
wymogu dobrej reputacji. Wymóg dobrej 
reputacji nie jest spełniony jeśli przedsię-
biorca i inne osoby wymienione w przy-
wołanym przypisie, a od 4 grudnia 2011 
r. także zarządzający transportem (po-
mimo, iż nie zostało to uregulowane w 
ustawie o transporcie drogowym wynika 
to z rozporządzeń wspólnotowych) zo-
stały skazane prawomocnym wyrokiem 
sądu za przestępstwa umyślne: karne 
skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu 
w komunikacji, mieniu, obrotowi gospo-
darczemu, wiarygodności dokumentów, 
ochronie środowiska lub warunkom pra-
cy i płacy albo innym przepisom dotyczą-
cym wykonywania zawodu.

Przestępstwo to nie musi być związane 
z prowadzoną działalności transporto-
wą, co zostało wielokrotnie wyrażone w 
orzecznictwie, m.in. Wyrok WSA siedziba 
w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2010 r. VI 
SA/Wa 1850/09: „NEGATYWNA PRZE-
SŁANKA WYŁĄCZAJĄCA WYMÓG 
DOBREJ REPUTACJI WYSTĘPUJE W 
SYTUACJI, GDY OSOBA UBIEGAJĄ-
CA SIĘ O PRZYZNANIE LICENCJI LUB 



POSIADAJĄCA LICENCJĘ ZOSTAŁA 
SKAZANA PRAWOMOCNYM WYRO-
KIEM SĄDU ZA JEDNO Z UMYŚL-
NYCH PRZESTĘPSTW OKREŚLONE 
W KATALOGU OPISANYM W ART. 5 
UST. 3 PKT 1 LIT. A USTAWY Z DNIA 6 
WRZEŚNIA 2001 R. O TRANSPORCIE 
DROGOWYM (DZ.U. Z 2007 R. NR 125, 
POZ. 874 ZE ZM.). POWOŁANY WYŻEJ 
PRZEPIS PRAWA NIE DAJE ŻADNYCH 
PODSTAW DO UZNANIA, IŻ WOLĄ 
USTAWODAWCY BYŁO POWIĄZANIE 
PRZESTĘPSTW WYMIENIONYCH W 
OPISANYM KATALOGU Z WYKONY-
WANĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ZAWODOWĄ, 
A TYM SAMYM PRZYJĘCIE, ŻE TYLKO 
SKAZANIE ZA PRZESTĘPSTWA OPI-
SANE W TREŚCI PRZYTOCZONEGO 
PRZEPISU PRAWA, KTÓRE POZO-
STAJĄ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANĄ 
DZIAŁALNOŚCIĄ MOGĄ PROWADZIĆ 
DO SKUTKU W POSTACI UTRATY WY-
MOGU DOBREJ REPUTACJI”.

4) rażące naruszenie warunków określo-
nych w licencji lub innych warunków wy-
konywania działalności objętej licencją 
określone przepisami prawa.
„Rażący” oznacza kwalifikowaną postać 
naruszenia, a więc najwyższy stopień 
naruszenia. W pojęciu tym nie można 
upatrywać obligatoryjnego przyjęcia wie-
lokrotności. Wielokrotność naruszenia 
obowiązków nałożonych przez odpo-
wiednie przepisy prawa nie jest okolicz-
nością bez znaczenia prawnego, ale nie 
jest elementem koniecznym do stwier-
dzenia rażącego naruszenia prawa, a 
tym bardziej rażącego naruszenia wa-
runków określonych w licencji lub innych 
warunków wykonywania działalności 

objętej licencją określonych przepisami 
prawa. Wyrok NSA z dnia 7 maja 2008 r. 
II GSK 120/08

5) odstąpienie licencji lub wypis z licencji 
osobie trzeciej.
Warto wyjaśnić, iż przesłanka ta jest 
również spełniona w przypadku, gdy w 
spółce cywilnej, w której tylko jeden ze 
wspólników posiada licencję na wykony-
wania transportu drogowego. Wspólnik 
tej spółki inny niż licencjobiorca wyko-
nuje transport drogowy (uchwała NSA w 
Warszawie z dnia 15 października 2008 
r., II GSP 5/08, ONSA WSA 2009, nr 1, 
poz. 3).

6) zaprzestanie wykonywania działal-
ności gospodarczej objętej licencją, a w 
szczególności nie wykonuje, na skutek 
okoliczności zależnych od niego, trans-
portu drogowego co najmniej przez 6 
miesięcy.
Oczywiście przesłanka ta nie ma zasto-
sowania, jeżeli przewoźnik nie wykonuje 
przez ten czas transportu drogowego na 
skutek zawieszenia wykonywania trans-
portu drogowego, w trybie i na zasadach 
określonych w art. 14a ustawy o trans-
porcie drogowym

7) rażące naruszenie przepisów dotyczą-
cych czasu pracy kierowców lub kwalifi-
kacji kierowców

8) jeżeli posiadacz licencji na wykonywa-
nie transportu drogowego taksówką sa-
mowolnie zmienia wskazania urządzeń 
pomiarowo-kontrolnych zainstalowanych 
w pojeździe.



str. 43 - MT5

Zatem jeśli podczas kontroli organ stwier-
dzi wystąpienie, któregokolwiek z ww. 
naruszeń jego „obowiązkiem prawnym” 
jest wydanie decyzji o cofnięciu licencji 
bez względu nawet na okoliczności, któ-
re można by uznać za łagodzące. Bez 
względu na to czy przedsiębiorca miał na 
nie wypływ i czy mógł je przewidzieć. W 
wyżej przywołanych sytuacjach wymie-
nionych w art. 15 ust. 1 i 2 utd cofnięcie 
licencji jest obligatoryjne i nie pozostawia 
organowi luzu decyzyjnego w tym zakre-
sie. Oznacza to, iż w tym przypadku nie 
ma miejsca na uznanie administracyjne 
i w konsekwencji uzależnianie zastoso-
wania jednego bądź drugiego z omawia-
nych przepisów od czynników takich jak 

ilość dokonanych naruszeń, stopień do-
łożenia przez przedsiębiorcę staranności 
w prowadzeniu działalności czy też roz-
miar tej działalności (Wyrok NSA z dnia 
20 stycznia 2010 r. II GSK 358/09).

II. Fakultatywne cofnięcie licencji

1) Art. 15 ustęp 3 ustawy o transporcie 
drogowym, stanowi katalog naruszeń 
w razie stwierdzenia, których właści-
wy organ jest uprawniony wg. swojego 
„uznania” (zatem MOŻE A NIE MUSI) do 
wydania decyzji o cofnięciu licencji. Do 
przesłanek tych zalicza się:
a. nieprzedstawienie, w wyznaczonym 
terminie, informacji i dokumentów o któ-



rych mowa w art. 8 ust. 2 i 3 utd, wyma-
ganych we wniosku o udzielenie licencji, 
i załączników do niego;
b. niezgłoszenie zmian, o których mowa 
w art. 14 utd, czyli nie zgłoszenie na pi-
śmie organowi, który udzielił licencji, 
wszelkich zmiany danych, dotyczących 
treści licencji, o których mowa w art. 8, 
nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
ich powstania.

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2012 r. omawiany obowią-
zek nie dotyczy zmiany, polegającej na 
zwiększeniu liczby pojazdów, albowiem 
w tym przypadku przedsiębiorca może, 
a nie musi (nie ma obowiązku) wystą-
pić z wnioskiem o wydanie dodatkowych 
wypisów z licencji. Nie należy tego my-
lić z obowiązkiem zgłoszenia pojazdu do 
licencji. Taki obowiązek mamy zawsze, 
nie mamy natomiast obowiązku posia-
dania tylu wypisów ile posiadamy pojaz-
dów zgłoszonych do licencji. Oczywiście 
bezwzględnie w każdym pojeździe, w 
chwili wykonywania nim przez kierowcę 
zadania przewozowego taki wypis musi 
znajdować się w pojeździe.

c. nie zastosowanie się do wezwania or-
ganu udzielającego licencji o przedsta-
wienie w oznaczonym terminie informa-
cji i dokumentów potwierdzających, że 
spełnia on wymagania ustawowe i wa-
runki określone w licencji lub zezwoleniu 
(art. 83 utd).

2) Rażące lub wielokrotne naruszenia 
przepisów w zakresie dopuszczalnej 
masy, nacisków osi lub wymiaru pojaz-
du,

3) zaleganie w regulowaniu, stwierdzo-
nych decyzją ostateczną lub prawomoc-
nym orzeczeniem, zobowiązań:
a) celnych, podatkowych lub innych zo-
bowiązań na rzecz Skarbu Państwa z ty-
tułu prowadzonej działalności gospodar-
czej w zakresie transportu drogowego,
b) wobec kontrahenta,

4) samowolna:
a) zmiana wskazania urządzeń pomia-
rowo-kontrolnych lub tachografów cy-
frowych zainstalowanych w pojeździe 
(z zastrzeżeniem przewozów taksówko-
wych w tym przypadku cofnięcie licencji 
ma charakter obligatoryjny)
b) zmiana lub usunięcie danych zapisa-
nych w tachografie cyfrowym lub na kar-
cie kierowcy i karcie przedsiębiorstwa.

PROCEDURA COFNIĘCIE LICENCJI I 
CZĘSTE BŁĘDY W NIEJ POPEŁNIA-
NE

Jak już było wspomniane powyżej cof-
nięcie licencji ma formę decyzji admini-
stracyjnej (art. 7 ustawy o transporcie 
drogowym). Czym jest decyzja admini-
stracyjna i jakie elementy się na nią skła-
dają reguluje Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego.

Jakie czynności organ zobowiązany jest 
powziąć w stosunku do przedsiębiorcy 
zanim wyda decyzję pozbawiającą prze-
woźnika uprawnień do wykonywania 
transportu drogowego? Oczywiście jak w 
przypadku każdej sprawy załatwionej w 
formie decyzji administracyjnej, stosuje 
się procedurę szczegółowo uregulowaną 



w kodeksie postępowania administracyj-
nego. Należy jednak pamięć, iż ze wzglę-
du na obszerne i liczne gałęzie prawa 
administracyjnego szczegółowe ustawy 
mogą wprowadzać dodatkowe wymaga-
nia, od których zachowania przez organ 
wydający decyzję zależy ważność wyda-
nej decyzji – jak ma to miejsce w przy-
padku ustawy o transporcie drogowym.

Obowiązek pisemnego ostrzeżenia o 
cofnięciu licencji

W ustawie o transporcie drogowym usta-
wodawca wprowadził dodatkowy zobli-
gowany wymóg, pisemnego ostrzeżenia 
o cofnięciu licencji przez organ przewoź-
nika jeszcze przed wszczęciem postę-
powania w sprawie o cofniecie licencji. 
Wymóg ten ma zastosowanie w przy-
padku większości wymienionych w usta-
wie przesłanek obligatoryjnych cofnięcia 
licencji, o czym organy kontrolne bardzo 
często zapominają!!!

Otóż zgodnie z art. 15 ustęp 2 ustawy o 
transporcie drogowym cofnięcie licencji 
poprzedza się pisemnym ostrzeżeniem 
przedsiębiorcy, w którym informuje się, 
że w przypadku ponownego stwierdze-
nia naruszenia tych przepisów wszczyna 
się postępowanie w sprawie cofnięcia li-
cencji. Obowiązek taki dotyczy sytuacji, 
gdy posiadacz licencji:
- nie spełnia wymagań uprawniających 
do wykonywania działalności w zakresie 
transportu drogowego,
- rażąco naruszył warunki określone w 
licencji lub inne warunki wykonywania 
działalności objętej licencją określone 
przepisami prawa,

- zaprzestał wykonywania działalności 
gospodarczej objętej licencją, a w szcze-
gólności nie wykonuje, na skutek oko-
liczności zależnych od niego, transportu 
drogowego co najmniej przez 6 miesię-
cy,
- rażąco narusza przepisy dotyczące 
czasu pracy kierowców lub kwalifikacji 
kierowców,

Organ, który udzielił licencji wskazuje w 
takim ostrzeżeniu, że w przypadku po-
nownego stwierdzenia naruszenia tych 
przepisów zostanie wszczęte postępo-
wanie w sprawie cofnięcia licencji.

UWAGA!!!
Wszczęcie postępowania o cofnięcie li-
cencji bez takiego pisemnym ostrzeże-
nia jest rażącym naruszeniem prawa, a 
wydana w toku takiego postępowania 
decyzja o cofnięciu licencji jest nieważ-
na. Jednakże stwierdzenie nieważności 
decyzji musi nastąpić w drodze odrębnej 
decyzji, o której mowa w Kodeksie po-
stępowania administracyjnego.

Nawet w orzecznictwie wielokrotnie 
„przypomina” się o ww. obowiązku: art. 
15 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym 
nie ma charakteru uznaniowego - cof-
nięcie licencji poprzedza się pisemnym 
ostrzeżeniem jedynie w przypadkach 
enumeratywnie wymienionych w tym 
przepisie (wyrok NSA z dnia 20 stycznia 
2010 r. II GSK 358/09).

WYJĄTEK

Pisemnego ostrzeżenia nie przesyła się,  
w przypadku kiedy posiadacz licencji 



nie spełnia wymogu dobrej reputacji, ze 
względu na skazanie prawomocnym wy-
rokiem sądu za przestępstwa umyślne: 
karne skarbowe, przeciwko bezpieczeń-
stwu w komunikacji, mieniu, obrotowi go-
spodarczemu, wiarygodności dokumen-
tów, ochronie środowiska lub warunkom 
pracy i płacy albo innym przepisom doty-
czącym wykonywania zawodu.
Jest to jedyny wyjątek, wobec czego w 
momencie powzięcia informacji o pra-
womocnym skazaniu przedsiębiorcy za 
umyślne przestępstwa wymienione w 
ustawie organ bez dodatkowego ostrze-
żenia przedsiębiorcy wszczyna wobec 
niego postępowania i w razie potwierdze-
nia faktu w ramach prowadzonego po-
stępowania o niespełnianiu przez przed-
siębiorcę wymogu dobrej reputacji organ 
wydaje decyzję o cofnięciu licencji.

PO WYDANIU DECYZJI – CZYLI KON-
SEKWENCJE O COFNIĘCIA LICEN-
CJI

W związku z wydaną decyzją o cofnięciu 
licencji przedsiębiorca jest obowiązany 
zwrócić dokumenty, tj. licencję i wszyst-
kie wypisy organowi, który udzielił licen-
cji, niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie14 dni od dnia, w którym decyzja 
o cofnięciu licencji stała się ostateczna.
Decyzja administracyjna jest ostateczna, 
jeśli nie przysługuje odwołanie, co ma 
miejsce w wyniku upływu 14-dniowego 
terminu do wniesienia odwołania albo po 
rozpoznaniu wniesionego odwołania or-
gan II instancji utrzymał w mocy zaskar-
żoną decyzję.
Niewywiązanie się z obowiązki zwrotu, 
zarówno licencji jak i wypisów z licencji w 

przypadku jej cofnięcia, gdy decyzja jest 
już ostateczna podlega karze pieniężnej 
w wysokości 1000 zł (art.95a ust. 1 pkt. 
2 utd)
Konsekwencje cofnięcia licencji są dość 
dotkliwe albowiem ustawodawca wy-
znaczył dodatkową sankcję dla przed-
siębiorcy, który utracił licencję ww. oko-
licznościach, utracona licencja nie może 
być ponownie udzielona wcześnie niż po 
upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o 
cofnięciu licencji stała się ostateczna.

ZAGADKA
CO TO JEST?
Odpowiedzi ślicie na maila: 
biuro@transtica.pl
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Procedura odwoławcza 
w sprawach ViaTOLL

JADWIGA DUDZIK
Od 1 lipca 2011 roku, każdy pojazd lub zespół pojazdów o dopusz-
czalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony zobowiązany jest 
do uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd przez wymienione 
w rozporządzeniu odcinki dróg krajowych. Istnieją jednak sytuacje, 
kiedy bramownica odpowiedzialna za zarejestrowanie przejazdu i 
pobranie opłaty nie nawiązała połączenia z urządzeniem Viabox, 
stwierdzając jednocześnie brak środków na koncie lub uiszczenie 
opłaty w niepełnej wysokości.



Bramownica odnotowała taki incydent, 
zrobiła zdjęcie, a także przesłała je do 
Głównego Inspektora Transportu Dro-
gowego. GITD po otrzymaniu takiego 
zapisu ustala na podstawie informacji 
zawartych w Centralnej Ewidencji Po-
jazdów i Kierowców właściciela pojazdu 
i kieruje do niego „Wezwanie właścicie-
la/posiadacza pojazdu do wskazania 
kierującego” w celu ustalenia osoby, któ-
ra naruszyła przepisy Ustawy o drogach 
publicznych. GITD na przesłanie takiego 
wezwania ma zgodnie z art. 40 d ust. 3 
Ustawy o drogach publicznych aż 5 lat, 
licząc od końca roku kalendarzowego w 
którym opłata powinna zostać uiszczo-
na.

Osoby, które otrzymują takie wezwanie 
zastanawiają się czy wskazać kierujące-
go pojazdem i narazić go na nałożenie 
kary czy wyrzucić je do kosza zapomina-
jąc o nim, czy też wskazać inną osobę. 
Każde z tych rozwiązań ma swoje wady 
i zalety. Najlepszą opcją jest wskazanie 
kierującego pojazdem i złożenie stosow-
nych wyjaśnień. Właściciel pojazdu ma 
na to 14 dni. Jeżeli jednak właściciel po-
jazdu nie wskaże kierującego pojazdem 
zostanie przeciwko niemu skierowany 
wniosek do Sądu o ukaranie za popeł-
nienie wykroczenia z art. 96§3 Kodeksu 
wykroczeń, za co grozi grzywna do 5000 
zł.
Fałszywe zaś oskarżenie innej osoby 
o popełnienie wykroczenia zgodnie z 
art. 234 Kodeksu karnego zagrożone 
jest karą grzywny, ograniczenia wolno-
ści albo pozbawienia wolności do lat 
dwóch.

Jeżeli GITD uzna, że wyjaśnienia są 
niewystarczające i istnieje prawdopo-
dobieństwo, że opłata nie została uisz-
czona lub została uiszczona w niepełnej 
wysokości zawiadamia kierującego po-
jazdem o wszczęciu postępowania admi-
nistracyjnego w sprawie nałożenia kary 
za naruszenie obowiązku uiszczenia 
opłaty elektronicznej. Wraz ze wszczę-
ciem postępowania rozpoczyna się tak-
że postępowanie dowodowe. Zgodnie z 
kodeksem postępowania administracyj-
nego dowodem może być wszystko, co 
ma wpływ na podjęcie rozstrzygnięcia 
sprawy. Dlatego warto, aby kierowca na 
tym etapie przedkładał wszelkie doku-
menty, które mają jakiekolwiek powiąza-
nie ze sprawą. Kierujący pojazdem jako 
strona postępowania administracyjne-
go, zgodnie z art. 10§1 Kodeksu postę-
powania administracyjnego ma prawo 
do wypowiadania się, co do zebranych 
dowodów, materiałów i zgłoszonych żą-
dań, zapoznania się z aktami sprawy, a 
także do składania dodatkowych wyja-
śnień i dokumentów w terminie 7 dni od 
daty doręczenia zawiadomienia.

Po zakończeniu postępowania dowodo-
wego i postępowania administracyjnego 
zostaje wydana decyzja administracyjna. 
Jeżeli GITD stwierdzi, że postępowanie 
jest bezprzedmiotowe decyzją sprawę 
umorzy. Jeżeli jednak uzna, że opłata 
nie została uiszczona nałoży na kierują-
cego pojazdem karę. Zgodnie z art. 13k 
Ustawy o drogach publicznych może to 
być kara administracyjna o wysokości 3 
000 zł lub 1 500 zł.
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Zgodnie z art. 107 kodeksu postępowa-
nia administracyjnego decyzja powinna 
zawierać następujące elementy:
- oznaczenie organu, który wydaje de-
cyzję - w przypadku decyzji dotyczących 
elektronicznego poboru opłat organem 
jest wyłącznie GITD!
- datę wydania decyzji
- adresata - w przypadku decyzji doty-
czących elektronicznego poboru opłat 
adresatem jest kierujący pojazdem!
- podstawę prawną
- rozstrzygnięcie o istocie rzeczy
- uzasadnienie prawne i faktyczne
- pouczenie o odwołaniu
- podpis z imienia i nazwiska pracownika 
wydającego w imieniu organu decyzję 
oraz jego stanowisko.

O ważności decyzji, tak naprawdę 
świadczą tylko 4 z wyżej wymienionych 
elementów. Są to: oznaczenie organu 
wydającego decyzję, oznaczenie strony, 
rozstrzygnięcie, a także podpis osoby 
uprawnionej do wydania decyzji.

Decyzja w sprawie nieuiszczenia opła-
ty elektronicznej posiada rygor natych-
miastowej wykonalności. Jest to bardzo 
zastanawiające, ponieważ zgodnie z 
kodeksem postępowania administracyj-
nego rygor wykonalności nadaje się w 
przypadkach, gdy należy ochronić życie 
lub zdrowie, zabezpieczyć gospodarkę 
narodową przed stratami, ochronić inte-
res społeczny lub ważny interes stron.

Jak już wcześniej zostało wspomniane 
decyzję w sprawach dotyczących nie-
uiszczenia opłaty lub uiszczenia jej w 
niepełnej wysokości wydaje Główny In-

spektor Transportu Drogowego. Zgodnie 
z kodeksem postępowania administra-
cyjnego decyzja taka jest rozumiana jako 
decyzja wydana przez Ministra, a od ta-
kiej decyzji nie służy odwołanie. Jednak 
strona niezadowolona z rozstrzygnięcia 
może zwrócić się z wnioskiem o ponow-
ne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku o 
ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje 
się odpowiednio przepisy dotyczące od-
wołania od decyzji administracyjnej.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie spra-
wy może wnieść strona, a także każdy 
kogo interesu prawnego lub obowiązku 
dotyczy postępowanie. Wniosek może 
także wnieść prokurator lub Rzecznik 
Praw Obywatelskich. Wniosek o ponow-
ne rozpatrzenie sprawy wnosi się w ter-
minie 14 dni od doręczenia decyzji stro-
nie. Wnosi się go do organu, który wydał 
zaskarżoną decyzję. W tym przypadku 
do GITD. Bardzo istotnym jest, że wnio-
sek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie 
wymaga specjalnego uzasadnienia i wy-
starczy, aby wynikało z niego, że strona 
jest niezadowolona z decyzji i wnosi o 
odmienne rozstrzygnięcie sprawy. Bar-
dzo ważne, aby w tym wniosku poprosić 
także o wstrzymanie rygoru natychmia-
stowej wykonalności. Jeżeli nie wnie-
siemy o wstrzymanie rygoru kierujący 
pojazdem wciągu 21 dni pomimo tego, 
że się odwołuje będzie musiał zapłacić 
karę.

GITD powinien rozstrzygnąć sprawę w 
ciągu miesiąca. Jednak z praktyki wie-
my, że termin ten zostaje przekracza-
ny. GITD powinien o spodziewanym 
przekroczeniu terminu powiadomić kie-



rującego pojazdem, podjąć przyczyny 
zwłoki, a także wskazać nowy termin do 
załatwienia sprawy. Zawiadomienie o 
wydłużeniu terminu kierujący pojazdem 
powinien otrzymać niezależnie od tego 
z jakiego powodu sprawa nie zostanie 
zakończona w terminie. Jeżeli GITD nie 
rozpatrzy sprawy w wyznaczonym ter-
minie, będzie musiał ponownie zawia-
domić stronę o przedłużeniu postępowa-
nia, wyznaczając kolejny termin. Każdy 
wskazany przez GITD termin załatwienia 
sprawy powinien być precyzyjny i zgod-
ny z zasadą szybkości postępowania.

Główny Inspektor Transportu Drogowe-
go może utrzymać w mocy zaskarżoną 
decyzję jeżeli uzna ją za słuszną. Może 
także uchylić zaskarżoną decyzję w ca-
łości lub w części i w tym zakresie orzec, 
co do istoty sprawy bądź uchylić decyzję 
poprzez umorzenie postępowania.

Ukarany kierowca może także złożyć 
wniosek do Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad o rozłożenie 
kary na raty, całościowe lub częściowe 
jej umorzenie. Zgodnie z art. 57. usta-
wy o finansach publicznych na wniosek 
dłużnika: „należności mogą być uma-
rzane w części,(...) w przypadkach uza-
sadnionych względami społecznymi lub 
gospodarczymi, w szczególności możli-
wościami płatniczymi dłużnika oraz uza-
sadnionym interesem Skarbu Państwa”. 
Często jednak zasadne jest umorzenie 
kary w całości. Taką możliwość daje art. 
55 ustawy o finansach publicznych, do 
którego z kolei odsyła art. 56 ww. ustawy, 
który stanowi, że „Należności, o których 
mowa w art. 55, mogą być umarzane w 
całości, jeżeli: (...) 5) zachodzi ważny 
interes dłużnika lub interes publiczny”. 
Pojęcia „WAŻNY INTERES DŁUŻNIKA” 
oraz „INTERES PUBLICZNY” są poję-
ciami nieostrymi, mają zatem charakter 
klauzul generalnych, co powoduje, że ich 



treść powinna być oceniana w realiach 
konkretnej, indywidualnej sprawy.

Jeżeli kierujący pojazdem jest nieza-
dowolony z decyzji odwoławczej przy-
sługuje mu skarga do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie. 
Skarga do Sądu musi zawierać wska-
zanie konkretnych naruszeń przepisów 
prawa. Nie wystarczy tutaj tylko wskaza-
nie, że strona jest niezadowolona z roz-
strzygnięcia, jak ma miejsce we wniosku 
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skargę 
do WSA należy złożyć w terminie 30 dni 
od doręczenia decyzji stronie. Składa się 
ją za pośrednictwem Głównej Inspekcji 
Transportu Drogowego.

Bardzo ważne jest, że skarga powinna 
zawierać: 
- oznaczenie sądu, do którego jest kie-
rowana. Sądem właściwym do rozpatry-
wania skargi na decyzję GITD w spra-
wie elektronicznego poboru opłat jest 
Sąd Wojewódzki w Warszawie. 
- imię, nazwisko oraz adres skarżącego
- oznaczenie, że dane pismo jest skar-
gą,
- wskazanie zaskarżonej decyzji
- oznaczenie organu, którego działania 
skarga dotyczy,
- określenie naruszenia prawa lub inte-
resu prawnego,
- podpis wnoszącego skargę
- listę załączników do skargi.

Następnie Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny wyrokiem może:
- uchylić decyzję w całości lub w części
- stwierdzić nieważność decyzji
- stwierdzić wydanie decyzji z narusze-

niem prawa.

Od wydanego przez WSA wyroku, któ-
ry kończy postępowanie, stronie przy-
sługuje skarga kasacyjna do Naczel-
nego Sądu Administracyjnego. Skargę 
kasacyjną musi przygotować adwokat 
lub radca prawny. Wnosi się ją do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego, 
który wydał zaskarżony wyrok w termi-
nie 30 dni od doręczenia wyroku wraz z 
uzasadnieniem. Naczelny Sąd Admini-
stracyjny, jeżeli uwzględni skargę uchy-
la zaskarżoną decyzję w całości albo w 
części, a także przekazuje sądowi, który 
wydał orzeczenie do ponownego roz-
strzygnięcia.




