SŁOWO
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Nie wszystkim dane było cieszyć się z wakacji. Nowelizacje w ustawie o transporcie drogowym i ustawie o czasie pracy kierowców
wielu przedsiębiorcom spędzały sen z powiek.
Czy naprawdę należy się ich bać? Zazwyczaj
strach ma wielkie oczy. Tak samo jest właśnie
w tym przypadku. Nowelizacja nie oznacza że
ITD masowo będzie odbierać licencję, CKZ-ty
czy zezwolenia.
Za to bać się mogą przedsiębiorcy, których kierowcy korzystają z magnesów. O ile magnes
zastosowany przy załadunku jest trudny do wykrycia, to poruszanie się po naszym kraju z wyłącznikiem tachografu jest już samobójstwem.
Coraz więcej przypadków używania wyłączników zostaje wykryte podczas kontroli w siedzibie firmy.
Inspektorzy porównują wykresówki z danymi ViaTOLL, zdjęciami z kamer zamontowanych na wagach preselektywnych oraz monitoringu miejskiego. Naprawdę ciężko wytłumaczyć się z wykresówki, na której widnieje przerwa, a według ViaTOLL pojazd poruszał się wtedy po drogach płatnych.
Niestety niewielu kierowców zdaje sobie z tego sprawę. Naraża to właścicieli firm na poważne kary,
łącznie z zarzutami prokuratorskimi o fałszowanie dokumentacji. Na pytanie jak wiele firm „jeździ na
magnesach” musicie odpowiedzieć sobie sami. Jest to jednak poważny problem, bo nie ma dnia,
żeby inspektorzy ITD nie wykryli nowego przypadku jazdy na „magnesie”. W Cieszynie przedsiębiorczy Pan otworzył nawet tuż za granicą Polski stoisko, na którym można prócz nawigacji GPS kupić także… magnesy. Działalność handlowa jak najbardziej zgodna z prawem. Na dzień dzisiejszy
sprzedaż magnesów nie jest zabroniona przez prawo. Brak rozwagi bywa jednak karalny, a kary te
często są bardzo wysokie i surowe. Warto więc czasem włączyć instynkt samozachowawczy.
Na liniach regularnych za to spory ruch. Niekoniecznie pasażerski. Coraz więcej Starostw czy
Urzędów Marszałkowskich próbuje utrudniać życie przedsiębiorcom realizującym transport osób.
Czasem są plany transportowe, które nawiasem mówiąc żadnymi planami nie są. Próbuje się też
ograniczać dostęp przewoźników do przystanków. Takimi sprawami na co dzień zajmuje się nasze
stowarzyszenie. STiOP – Stowarzyszenie Transportu i Ochrony Przewoźników. Instytucja, która ma
ochraniać Wasze interesy. Chronić was przed niesłusznie nałożonymi karami i samowolą urzędniczą. Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych do uczestnictwa w tej szlachetnej inicjatywie.
Pozdrawiam i zapraszam do lektury
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Już od 1 marca 2011 roku obowiązuje Ustawa o publicznym
transporcie zbiorowym, która reguluje wykonywanie powszechnie dostępnego regularnego przewozu osób wykonywanego w określonych odstępach czasu i po określonej linii
komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, czyli ogólnie mówiąc dotychczasowe przewozy na
liniach regularnych.
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wprowadza trzy
nowe podmioty związane z wykonywaniem przewozów o charakterze użyteczności publicznej i komercyjnych: organizatora publicznego transportu zbiorowego, operatora, a także
przewoźnika komercyjnego.

Swoje rozważania rozpocznijmy, od przedstawienia kto jest kim w przewozie osób zgodnie
z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.
Organizator publicznego transportu zbiorowego to właściwa jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo, związek
międzygminny czy związek powiatów) lub
Minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu
zbiorowego na danym obszarze. Do zadań
organizatora należy planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu
zbiorowego oraz zarządzanie nim. Organizator transportu zbiorowego wykonując swoje
zadania opracowuje i przyjmuje w formie aktu
prawa miejscowego plan zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu zbiorowego.
Podmiotem uprawnionym do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób o charakterze użyteczności publicznej
będzie teraz operator publicznego transportu
zbiorowego czyli samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorca uprawniony do
prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego, na linii
komunikacyjnej określonej w umowie. Organizator będzie mógł dokonać wyboru operatora
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub
usługi albo poprzez bezpośrednie zawarcie
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Umowa bezpośrednia dotyczy tylko małych lub średnich
przedsiębiorców, użytkujących do 23 pojazdów
lub przewozów o niewielkim wymiarze lub
wartości usług. Ograniczenia zawarte są w
art. 22 w/w ustawy. Zgodnie z ustawą umowa
o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego zawierana ma być na
czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, przy
czym w szczególnych przypadkach istnieje
możliwość przedłużenia tego okresu o połowę.

Przewoźnik komercyjny to przedsiębiorca
uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu.
Wśród przewoźników często pojawia się
pytanie jakie dokumenty muszą teraz posiadać, aby wykonywać regularny przewóz osób
zgodnie z prawem. Czy musi to być zaświadczenie organizatora potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania publicznego
transportu zbiorowego, zgłoszenie przewozu
czy wystarczy dotychczasowe zezwolenie
wydawane na podstawie Ustawy o transporcie
drogowym. Kluczową rolę odgrywa tutaj data
zawarcia umowy, gdyż organy uprawnione do
wydawania zezwoleń zmieniają się dopiero 1
stycznia 2017 roku. Do tego czasu zezwolenia
wydawane są przez dotychczasowe organy.
Wydając jednak zezwolenia organy te muszą
wziąć pod uwagę dwa ograniczenia. Po pierwsze, zezwolenie nie może zostać wydane na
okres dłuższy niż do 31 grudnia 2016 roku,
a po drugie organ może odmówić wydania
nowego zezwolenia lub zmiany dotychczasowego zezwolenia jeżeli na podstawie uchwalonego planu transportowego na usługę objętą
zezwoleniem została już podpisana umowa
o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego z operatorem.
Reasumując, operator, który zawarł umowę
przed 1 marca 2011 roku do końca ważności
zezwolenia, ale nie dłużej niż do 31 grudnia
2016 roku nadal może wykonywać transport
osób na podstawie dotychczasowego zezwolenia. Jednak przed wygaśnięciem zezwolenia
przewoźnik powinien już złożyć organizatorowi wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego.
Wniosek taki zgodnie z Ustawą o publicznym
transporcie zbiorowym powinien zawierać następujące informację: siedzibę, adres, numer
KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, rodzaj i zakres wykonywanych przewozów, rodzaj i liczbę środków
transportu, przebieg linii komunikacyjnej, na

której będzie wykonywany przewóz, a także
wskazanie jaką liczbę zaświadczeń należy
wydać, by takie zaświadczenie znajdowało się
w każdym pojeździe. Jeżeli przed upływem
terminu na jaki zostało wydane dotychczasowe zezwolenie operator nie uzyska zaświadczenia grozi mu kara 6 tys. zł. Natomiast w
sytuacji gdy zezwolenie na wykonywanie
regularnych przewozów osób traci ważność
przewoźnik musi oprócz wniosku do organizatora o wydanie zaświadczenia wystąpić
do organu, który wydał to zezwolenie także o
przedłużenie zezwolenia.
Inaczej wygląda sytuacja przewoźników,
którzy zawarli umowę 1 marca 2011 roku i
później. Otóż oni zwolnieni są z obowiązku
posiadania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób. Muszą oni jednak
niezwłocznie po zawarciu umowy z organizatorem złożyć właściwemu organizatorowi
wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na
danej linii komunikacyjnej.
Co mają natomiast zrobić przedsiębiorcy,
którzy nie są operatorami i nie zawarli stosownej umowy z organizatorem i tym samym nie
posiadają zaświadczenia potwierdzającego
posiadanie uprawnień do wykonywania transportu o użyteczności publicznej. Otóż przedsiębiorcy Ci mogą wykonywać przewóz osób
po dokonaniu zgłoszenia o zamiarze wykonywania takiego przewozu do organizatora i
wydaniu przez niego potwierdzenia zgłoszenia
przewozu. Do zgłoszenia przewozu oprócz
kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób przewoźnik zobowiązany jest dołączyć proponowany rozkład
jazdy zawierający przystanki komunikacyjne
lub dworce, informację o środkach transportu, którymi zamierza wykonywać przewóz,
a także potwierdzenie uzgodnienia zasad
korzystania z przystanków. Uzgodnienia te
mają na celu dostosowanie natężenia ruchu
do przepustowości przystanków/dworców i

minimalizację zagrożeń dla organizacji lub
bezpieczeństwa ruchu. Organizator transportu
po złożeniu wniosku o wydanie potwierdzenia
zgłoszenia ma obowiązek wydania przedsiębiorcy potwierdzenia zgłoszenia. Odmowa
wydania może nastąpić jedynie w ustawowo
określonych przypadkach i następuje w formie
decyzji administracyjnej, podobnie jak cofnięcie już wydanego potwierdzenia. Zgłoszenie
przewozu wydawane jest na okres do 5 lat.
Wykonując przewóz osób przewoźnik komercyjny musi pamiętać, że jeżeli z przyczyn
zależnych od niego przez co najmniej 14 dni
nie wykonuje transportu musi niezwłocznie
poinformować o tym organizatora i albo zrzec
się wykonywania tych przewozów albo zawiesić ich wykonywanie bo w przeciwnym wypadku organizator może cofnąć mu potwierdzenie
zgłoszenia przejazdu.
Kiedy ponadto organizator może wydać decyzję o cofnięciu zgłoszenia przewozu? Otóż
przypadki te są ściśle określone w ustawie i
zaliczamy do nich:
- rażące naruszenia przez przewoźnika zasad
funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego
- rażącego naruszenia warunków wykonania
przewozu określonych w potwierdzeniu zgłoszenia przewozu
- rażącego naruszenia zasad korzystania z
przystanków odstąpienia potwierdzenia osobie trzeciej.
Warto zwrócić także uwagę, że zarówno
operator czy przewoźnik komercyjny powinien
do 31 marca każdego roku przesyłać organizatorowi informacje o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez
pasażerów w związku z realizacją usług w
zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Jeżeli takiej informacji nie zgłoszą zagrożone
jest to karą 1 000 zł. Ponadto na operatorze
ciąży obowiązek zawiadomienia organizatora o wystąpieniu zagrożenia utraty płynności
finansowej.

Zmiana ustawy o czasie pracy kierowców nastąpiła
przy zmianie ustawy o transporcie drogowym (Ustawa
z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców
poz. 567).
Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym w omawianym zakresie uległa zmianie m.in. w części dotyczącej zadań Inspekcji Transportu Drogowego jak
również określenia naruszeń przepisów o czasie pracy
i prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców niebędących pracownikami, a także wysokości kar za te
naruszenia.

Znowelizowana ustawa o czasie pracy
kierowców, która weszła w życie 16 lipca
2013, która dotychczas określała tylko czas
pracy kierowców wykonujących przewóz
drogowy zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, aktualnie określa również:
1a) czas pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe,
oraz
1b) czas pracy osób niezatrudnionych
przez przedsiębiorcę, lecz osobiście
wykonujących przewozy drogowe na
jego rzecz tj. kierowców mających własną
działalność gospodarczą tzw. samozatrudnionych, a także kierowców zatrudnionych
na podstawie umowy cywilnoprawnej –
umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.
Przewozy drogowe tych kierowców w rozumieniu art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym dotyczą oprócz transportu drogowego, także
niezarobkowych przewozów drogowych
oraz innych przewozów drogowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE)
nr 561/2006.
Opracowanie tych zmian wynikało z konieczności wdrożenia do polskiego prawa
uregulowań zawartych w art 2 ust 1 dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 w sprawie
organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego w kwestiach kierowców
pracujących na własny rachunek.

Czas pracy kierowców przedsiębiorców i niebędących pracownikami
Do ustawy o czasie pracy kierowców został
dodany Rozdział 3a, który ma zastosowanie do kierowców, o których mowa powyżej, co do których został określony czas
pracy, jak również objęto ich obowiązkiem
ewidencjonowania godzin pracy.

W nawiązaniu do czasu pracy tych kierowców warto wspomnieć, że zgodnie z art. 50
pkt 1 k) znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym do nowych zadań Inspekcji
Transportu Drogowego należy właśnie
kontrola czasu pracy przedsiębiorców
osobiście wykonujących przewozy, a
także kierowców niebędących pracownikami, którzy świadczą usługi na rzecz
podmiotów
posiadających
stosowne
uprawnienia do wykonywania przewozów.
Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o
czasie pracy kierowców, czasem pracy kierowców - przedsiębiorców oraz osób niezatrudnionych, jest czas od rozpoczęcia do
zakończenia pracy, w którym pozostają oni
na swoich stanowiskach pracy, będąc do
dyspozycji podmiotu, dla którego świadczą
usługę przewozu drogowego i wykonują
czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1.
Do czynności tych zaliczamy w szczególności:
1) prowadzenie pojazdu;
2) załadowywanie i rozładowywanie oraz
nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem;
3) nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym;
4) czynności spedycyjne;
5) obsługę codzienną pojazdów i przyczep;
6) inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia
bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy;
7) niezbędne formalności administracyjne;
8) utrzymanie pojazdu w czystości.

Gotowość zaliczana również do czasu pracy
Jednak w całej tej kwestii dotyczącej czasu
pracy kierowców niebędących pracownikami
bardziej niepokojące są zapisy art 26b ust 2,
który stanowi, że do czasu pracy osób, o których mowa w art. 1 pkt 1b (czyli tych niezatrudnionych lecz osobiście wykonujących przewo-

zy drogowe na rzecz przedsiębiorcy) wlicza
się czas pozostawania w gotowości, o której
mowa w art. 6 ust. 2 „Czasem pracy kierowcy
jest również czas poza przyjętym rozkładem
czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na
stanowisku pracy kierowcy w gotowości do
wykonywania pracy, w szczególności podczas
oczekiwania na załadunek lub rozładunek,
których przewidywany czas trwania nie jest
znany kierowcy przed wyjazdem albo przed
rozpoczęciem danego okresu.”
Różnica w zaliczaniu gotowości do czasu pracy w odniesieniu do kierowców na umowie o
pracę i kierowców niezatrudnionych polega na
tym, że w przypadku osób zatrudnionych pozostawanie w gotowości poza normalnymi godzinami pracy będzie stanowić godziny nadliczbowe, natomiast w przypadku kierowców
niezatrudnionych, pozostawanie w gotowości
poza dopuszczalnym czasem pracy (średniotygodniowy 48 godzin) będzie już sankcjonowane mandatem dla kierowcy i karą dla przedsiębiorcy.

Ponadto z nowelizacji przepisów wynika,
że Inspekcja Transportu Drogowego będzie uprawniona do kontrolowania czasu
pracy tylko kierowców przedsiębiorców jak
również tych niebędących pracownikami.
Kontroli ITD w tym zakresie nie zostaną
natomiast poddani kierowcy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy. Kontrolę
czasu pracy tych kierowców nadal przeprowadzać będą inspektorzy Państwowej
Inspekcji Pracy.

Określono tygodniowy czas pracy
kierowców przedsiębiorców i niebędących pracownikami
Należy zaznaczyć, że kierowcy, których
objęła nowelizacja do momentu zmiany
przepisów podlegali jedynie przepisom
regulującym okres prowadzenia pojazdu,
przerw i odpoczynków zawartych w rozpo-

rządzeniu (WE) nr 561/2006 lub umowy
AETR. Brak natomiast było regulacji określających ich maksymalny czas pracy. Jeśli chodzi strikte o czas prowadzenia pojazdów, okresy przerw i odpoczynków nic
się w tym zakresie nie zmieniło.
Wracając jednak do nowelizacji, w ustawie o czasie pracy kierowców (art. 26c
ust.1) założono, że tygodniowy czas pracy tych kierowców nie może przekraczać
przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4
miesięcy. Ustawa dopuszcza w ust 2 w/w
przepisu, że tygodniowy czas pracy może
być przedłużony do 60 godzin, określono
jednak warunek, że średniotygodniowy
czas pracy nie może przekroczyć 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym
nieprzekraczającym 4 miesięcy.
Zgodnie z ust 3 tegoż artykułu średniotygodniowy czas pracy określony powyżej
dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy, oraz kierowców niezatrudnionych lecz wykonujących przewozy
na jego rzecz, niezależnie od liczby podmiotów, na rzecz których wykonują przewóz drogowy. Ograniczenie to obowiązuje
również w przypadku jednoczesnego zatrudnienia ich jako kierowców na podstawie stosunku pracy u innych podmiotów.

Ważne!!
Zwróćmy uwagę, że od 16 lipca 2013
roku w stosunku do kierowców niezatrudnionych lecz wykonujących przewozy na
rzecz przedsiębiorcy (ale już nie kierowców-przedsiębiorców) do czasu pracy wlicza się czas pozostawania w gotowości,
co oznacza, że średniotygodniowy czas
pracy, który nie może przekroczyć 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym

nieprzekraczającym 4 miesięcy, obejmuje
oprócz czasu prowadzenia pojazdu czy
też wykonywania innej pracy, również czas
pozostawania w gotowości przez tych kierowców.

Przerwy w czasie pracy oraz praca w
porze nocnej
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że kierowców przedsiębiorców i niebędących
pracownikami zgodnie z brzmieniem art
26c ust 4 ustawy o czasie pracy kierowców dotyczą również przepisy stanowiące
o przerwach w czasie pracy przeznaczonych na odpoczynek (art. 13 ust. 1) oraz
pracy wykonywanej w porze nocnej (art.
21).
Zgodnie z powyższym artykułem „po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy
przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30
minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej
niż 9 godzin. Przerwa może być dzielona
na okresy krótsze trwające co najmniej 15
minut każdy, wykorzystywane w trakcie
sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie.”
Jednakże przy zastosowaniu przerwy na
odpoczynek 45 minut (lub dzielonej 15+30)
po okresie prowadzenia pojazdu wynoszącym 4,5 godziny wynikającej z rozporządzenia (WE) nr 561/2006 odbiór przerw
wynikających z ustawy o czasie pracy nie
jest już konieczny. Trzeba jednak założyć,
że do czasu pracy w danym dniu będzie
zaliczany tylko czas prowadzenia pojazdu
i wcześniej kierowca nie wykonywał żadnej
innej pracy oraz nie pozostawał w gotowości, którą w przypadku tych kierowców też

zaliczana do czasu pracy.
Uregulowanie kwestii związanej z ograniczeniem czasu pracy kierowcy w porze
nocnej ma tutaj analogiczne zastosowanie
jak w przypadku kierowców zatrudnionych
na postawie umowy o prace tj. zgodnie z
art. 21 „w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w
danej dobie.”

Okresy odpoczynku
Warto pamiętać,że zasady wykorzystywania odpoczynków dziennych i tygodniowych nie uległy zmianie. Zgodnie z nowymi
przepisami ustawy o czasie pracy kierowców (art. 26c ust 5) odbiór odpoczynków
przez kierowców przedsiębiorców oraz
kierowców wykonujących przewozy na
podstawie umowy cywilnoprawnej odbywa
się zgodnie z przepisami rozporządzenia
(WE) nr 561/2006 albo umowy AETR. W
każdej dobie od momentu rozpoczęcia
pracy kierowca musi odebrać minimum 11
godzinny odpoczynek dzienny regularny,
bądź jeśli może skorzystać ze skrócenia –
odpoczynek skrócony minimum 9 godzin
w dobie.
Dotychczasowe zasady wynikające z rozporządzenie (WE) nr 561/2006/umowa
AERT obowiązują również w odniesieniu
do odpoczynków tygodniowych.

Ewidencjonowanie godzin pracy
Od 16 lipca br. zgodnie z brzmieniem art.
26d ustawy czasie pracy kierowców, w
stosunku do kierowców przedsiębiorców
i kierowców niezatrudnionych lecz świadczących usługi na rzecz danego podmiotu
nałożony został obowiązek ewidencjonowania godzin pracy, którego niespełnienie
zagrożone jest już sztywną karą, o której

będzie mowa poniżej. Stanowi to niewątpliwie novum w prawie transportowym.
Jakie podmioty są zobowiązane do prowadzenia takiej ewidencji?
Zgodnie z nowymi przepisami ewidencję
czasu pracy kierowcy przedsiębiorcy prowadzi sam przedsiębiorca. Natomiast ewidencję czasu pracy osób wykonujących
przewozy na rzecz danego przedsiębiorcy,
prowadzi podmiot, na rzecz którego wykonywany jest przewóz drogowy. Dodatkowo
przedsiębiorca ten ma obowiązek przekazywać kopie sporządzonej ewidencji kierowcom na tzw. samozatrudnieniu bądź
zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Ustawa nakłada również obowiązek przechowywania sporządzonej ewidencji przez
okres dwóch lat po zakończeniu okresu nią
objętego (art. 26e). Dotychczas kierowcy
Ci podlegali tylko normom rozporządzenia
(WE) nr 561/2006

Dopuszczalne formy prowadzenia
ewidencji czasu pracy
Tę kwestię reguluje art 25 ust 1 ustawy o
czasie pracy kierowców, zgodnie z którym
ewidencja może mieć postać jednej z 5
form:
1) zapisów na wykresówkach;
2) wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
3) plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
4) innych dokumentów potwierdzających
czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub
5) rejestrów opracowanych na podstawie
dokumentów, o których mowa w pkt 1–4.
Forma ewidencji nie uległa zmianie i jest
analogiczna jak dotychczas, czyli tak jak
to miało miejsce w stosunku do kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku

pracy.
Nowe kary za przekroczenie czasu pracy kierowców przedsiębiorców i kierowców niezatrudnionych oraz za nieprowadzenie ich ewidencji czasu pracy
W załączniku 3 do Ustawy o transporcie
drogowym przewidziano nowe kary dla
przedsiębiorców. Obecnie zgodnie z pkt
8.2 przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 26c
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie
pracy kierowców jest zagrożone następującymi karami pieniężnymi:
1. do 2 godzin – 100 zł
2. powyżej 2 do 10 godzin – 300 zł
3. powyżej 10 godzin – 500 zł
Za przekroczenia tygodniowego czasu
pracy przewidziane są również kary dla
kierowców zawarte w pkt 15 załącznika 1
do ustawy o transporcie drogowym:
Przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 26c ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy
kierowców, przez osoby niezatrudnione
przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujące przewozy drogowe na jego rzecz:
1. do 2 godzin – 50 zł
2. powyżej 2 do 10 godzin – 300 zł
3. powyżej 10 godzin – 500 zł
W taryfikatorze kar zawartych w załącznikach do ustawy o transporcie drogowym
przewidziana została również kara za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy (pkt.
8.3 załącznik 3) kierowców przedsiębiorców i kierowców nie-pracowników, której
wysokość wynosi 1000 zł
Według nowych zasad sankcjonowane
jest również nieudzielenie przerwy, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 i
zagrożone karą 300zł (pkt 8.4 załącznik 3).

W dniu 12 czerwca 2012 poseł Łukasz Zbonikowski (PiS) zgłosił do Marszałka Sejmu RP interpelację dotyczącą ustawy o drogach publicznych, a dokładnie przepisów
dotyczących elektronicznego systemu poboru opłat - ViaTOLL oraz wygłosi oświadczenie w tej sprawie na forum sejmu RP. Posła Zbonikowskiego zainteresowaliśmy
kontrowersyjnymi praktykami jakich dopuszcza się GITD i Ministerstwo Transportu.
Zobowiązał się on do nadzorowania całej sprawy, gdyż ustawa a raczej system karania krzywdzi obecnie wielu kierowców w naszym kraju i jest sprzeczna z zasadami
zawartymi w konstytucji RP. Jako zaplecze merytoryczne posła będziemy starali się
doprowadzić do zmiany prawa i wysokości kar. Na następnych stronach zamieszczamy dla WAS tekst interpelacji oraz odpoweidź Ministra Rynasiewicza. Odpowiedź
Ministra opatrzyliśmy naszym komentarzem, czyli ponownie obalamy mity propagowane przez Ministerstwo Transportu.

Interpelacja poselska do Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki w sprawie elektronicznego systemu poboru opłat viatoll oraz kar nakładanych przez GITD.
Szanowny Panie Ministrze! Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje w Polsce elektroniczny system poboru
opłat viatoll, który zastąpił winiety. Niedługo minie już 2 lata odkąd obowiązuje ten system, jednak
nadal stwarza on kierowcom dużo problemów. Śmiało można stwierdzić, że system viatoll został
wprowadzony w Polsce bardzo pospiesznie. Nie było żadnego okresu, który by umożliwiał sprawdzenie czy system ten działa dobrze, czy urządzenia komunikują się z bramownicami w sposób
prawidłowy i czy wszystko działa poprawnie. Nie było okresu, który przyzwyczaiłby kierowców do
tych opłat i dał im pewność, że jeżeli będą wykonywać swoje obowiązki wynikające z tych opłat to
nie będą narażeni na kary. Pomimo, że system został wprowadzony ustawą z 2008 roku to jednak
nie został sprawdzony pod względem skuteczności.
Przepisy, które w założeniu ustawodawcy miały dotyczyć tylko pojazdów ciężarowych i osób, które
prowadzą działalność transportową, w praktyce stosowane są do samochodów osobowych oraz
zestawów pojazdów, których dmc przekracza 3,5 tony. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż z
dniem 1 lipca 2011 r. wszedł w życie przepis art. 13 ust. 1 pkt 3 Ustawy o drogach publicznych oraz
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków,
na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokość stawek opłaty elektronicznej. Natomiast
podstawą do nałożenia na kontrolowanego kary pieniężnej był art. 13k ust 1 pkt 1 zgodnie z którym
ZA PRZEJAZD PO DRODZE KRAJOWEJ KIERUJĄCEMU POJAZDEM SAMOCHODOWYM, O
KTÓRYM MOWA W ART. 13 UST. 1 PKT 3, ZA KTÓRY POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ: BEZ UISZCZENIA TEJ OPŁATY - WYMIERZA SIĘ KARĘ PIENIĘŻNĄ W WYSOKOŚCI 3.000
ZŁ. Tak więc karę pieniężną w wysokości 3000 zł można wymierzyć tylko za przejazd kierującemu
pojazdem, o którym mowa w art. 13. ust. 1 pkt 3, a zgodnie z tym przepisem jest to pojazd samochodowy, w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy prawo o ruchu drogowym (POJAZD SAMOCHODOWY - POJAZD SILNIKOWY, KTÓREGO KONSTRUKCJA UMOŻLIWIA JAZDĘ Z PRĘDKOŚCIĄ
PRZEKRACZAJĄCĄ 25 KM/H; OKREŚLENIE TO NIE OBEJMUJE CIĄGNIKA ROLNICZEGO;), za
który uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy
lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobus niezależnie od
jego dopuszczalnej masy całkowitej. Z brzmienia przepisu art. 13 ust. 1 pkt 3 jasno i bezpośrednio
wynika, iż zespół pojazdów ma się składać z, po pierwsze pojazdu, a po drugie z przyczepy lub
naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Po sformułowaniu „PRZYCZEPY LUB
NACZEPY” brak jest przecinka, a zatem zgodnie z zasadami logiki należy przyjąć, iż określenie
„O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ POWYŻEJ 3,5 TONY” odnosi się tylko i wyłącznie
do alternatywy „PRZYCZEPY LUB NACZEPY”. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż
GITD bezpodstawnie nakładają na kierujących kary pieniężne w sytuacji, gdy nie zostały spełnione
przesłanki do ich nałożenia o jakich mowa w art. 13k ust. pkt 1 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 3. Ponadto, nawet jeżeli GITD przepis ten jest niejasny, organ nie powinien dokonywać jego interpretacji w
sposób tak oczywiście niekorzystny dla obywatela. Należy podkreślić, iż w przypadku wątpliwości
co do interpretacji danego przepisu prawa organy administracji powinny się kierować zasadą IN
DUBIO PRO LIBERTATE, która to zasada wypływa bezpośrednio z zasady demokratycznego państwa prawnego. Nie ulega wątpliwościom, iż tak naliczana kara jest dokonywana w sposób błędny i
niezgodny z przepisami ustawy o drogach publicznych.
Ponadto, należy zwrócić uwagę, iż kary nakładane za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej przez pojazd samochodowy poniżej 3,5 t, jest sprzeczny z dyrektywą 2006/38/WE Parlamentu
Europejskiego I Rady z dnia 17 maja 2006 r. zmieniającą dyrektywę 1999/62/WE w sprawie po-

bierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe. Zgodnie z
regulacjami dyrektywy definicja „pojazdu” oznacza pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, który jest
wyłącznie przeznaczony lub wyłącznie używany do przewozu drogowego towarów o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Objęcie przepisami ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie
ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw opłatą elektroniczną nie tylko samochodów ciężarowych, lecz wszystkich pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej poniżej 3,5t jest sprzeczne z dyrektywa unijną, która obowiązuje przecież wprost
na terenie RP.
Należy podkreślić, że Krajowa Izba Gospodarcza zauważyła już, iż definicja pojazdu samochodowego jest zbyt szeroka i powinna być wyłączona w stosunku do pojazdów o nadwoziu osobowym.
Dlatego zwracam się do Pana z zapytaniem, kiedy problem ten zostanie zmieniony i projekt z dnia
24 kwietnia 2012 roku zakładający zmiany w regulacjach ustawy o drogach publicznych wejdzie w
życie?
Nie bez znaczenia dla wielu kierowców pozostaje okoliczność, iż nie mają świadomości, że wjeżdżają na odcinek drogi krajowej, na którym zobligowani są do uiszczenia opłaty elektronicznej. W
wielu przypadkach niewiedza jest działaniem przez nich nie zawinionym, a jedynie skutkiem nie wywiązania się odpowiednich organów ze swojego obowiązku w postaci oznaczenia dróg odpowiednimi znakami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed wjazdem na płatny odcinek drogi często
nie ma znaku, który informowałby kierowców, że będą poruszać się płatnym odcinkiem drogi, a w
szczególności znaków, które informowałyby osoby, że powinni zaopatrzyć się w urządzenie ViaBox,
a także, że zobowiązani są do opłaty za przejazd po drodze, gdyż w przeciwnym razie narażeni są
na wysokie kary. Przed każdym wjazdem na płatny odcinek drogi krajowej, na której pobierana jest
opłata powinien być albo znak drogowy D39a „opłaty drogowe” albo tabliczka do znaków drogowych T-34 wskazującą pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną. Obowiązek oznakowania dróg powyższymi znakami wynika z Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
znaków i sygnałów drogowych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania
na drogach. Dlatego zwracam się z zapytaniem, czy Ministerstwo planuje przeprowadzenie kampanii informującej społeczeństwo o obowiązku posiadania urządzenia viabox i wnoszenia opłat drogą
elektroniczną, a także oznakowanie wszystkich dróg na których istnieje obowiązek opłat viatoll. W
okresie nadchodzących wakacji przyczyni się to do uświadomienia kierowców, którzy jak co roku
wybiorą się swoimi samochodami z przyczepą campingową na wakacje o obowiązku opłat.
Kolejną kwestią jest nieuzasadnione wielokrotne naliczanie opłat za ilość mijanych bramownic,
jak i ilość przebytych odcinków dróg. Żaden przepis Ustawy o drogach publicznych nie daje prawa
do naliczania kary za ilość mijanych bramownic. Art. 13 k ustawy o drogach publicznych wskazuje
jedynie, że za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty wymierza się karę 3000 zł. Brak
zatem uprawnień organu kontrolnego do mnożenia wysokości kary przez ilość odcinków dróg czy
bramownic. Tym bardziej, że przepisy ustawy w sposób niekonsekwentny formułują obowiązki i
kary związane z e-mytem. Zgodnie z artykułem 13 ust 1 ustawy o drogach publicznych obowiązek
uiszczania opłaty ciąży na osobie „ korzystającej z dróg publicznych”. Natomiast karę za poruszanie
się po drogach krajowych na których pobierana jest opłata nakłada się na kierującego. W orzecznictwie przyjęto zasadę, że korzystającym z dróg publicznych jest właściciel pojazdu lub osoba
korzystająca za zgodą właściciela z pojazdu (np. leasingobiorca). Taka konstrukcja prawna nakłada
obowiązek uiszczenia opłaty na przedsiębiorcę, a ryzyko kary na kierowcę. Konstrukcja ta może

prowadzić do nadużywania lub łamania prawa ponieważ tym sposobem kierowca zgodnie z przepisami zapłaci karę za błąd, zaniechanie bądź celowe nieuiszczenie opłaty przez pracodawcę, gdyż
to właśnie na kierowcy ciąży obowiązek zapłaty kary nałożonej za nieuiszczenie opłaty drogowej.
Wątpliwości budzi także wysokość kary, która pozostaje w sprzeczności z funkcjami jakie kara administracyjna ma pełnić. Poza tym kara nie jest proporcjonalna do naruszenia co jest niezgodne z
zasadą proporcjonalności zawartą w konstytucji. Kierowca dostanie 3 tys. zł kary za nieopłacony
przejazd, nawet gdy należność wyniosła np. tylko 80 groszy. Ustawa o drogach publicznych nie
przewiduje bowiem miarkowania kary zależnie od stopnia przewinienia.
Bardzo ważną kwestią jest także nakładanie kar decyzją administracyjną w trakcie kontroli na drodze i tym samym łamanie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego. Otóż kierowca w trakcie kontroli otrzymuje:
1. Protokół kontroli
2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wraz z informacją, że może składać wyjaśnienia, żądać przeprowadzenia dowodów, zapoznać się z aktami sprawy.
3. Decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.
Tak szybkie postępowanie uniemożliwia mu sprawdzenie wiarygodność zarzutu, a decyzja o ukaraniu zostaje wydana z rażącym naruszeniem podstawowych zasad i praw, które gwarantuje stronie
Kodeks Postępowania Administracyjnego, a dokładnie art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art.10.§1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”.
Dlaczego GITD nalicza już kary w dniu kontroli?
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
1. Dlaczego Główny Inspektor Transportu Drogowego nalicza kary już w dniu kontroli, co uniemożliwia kierującemu pojazdem sprawdzenie wiarygodność zarzutu, a decyzja o ukaraniu zostaje
wydana z rażącym naruszeniem podstawowych zasad i praw, które gwarantuje stronie Kodeks Postępowania Administracyjnego?
2. Czy interpretacja przepisu, dotycząca karania kierowców, przez Głównego Inspektora Transportu
Drogowego jest zgodna z przepisami ustawy o drogach publicznych? Jaka jest reakcja Ministerstwa
na sytuację sumowania kar za przejazd bez opłaty pod kilkunastoma bramownicami?
3. Czy Ministerstwo rozważa możliwość późniejszego wniesienia opłaty, gdy środków na koncie
zabranie?
4. Czy Ministerstwo podejmie działania legislacyjne mające na celu zwolnienie kierujących samochodami o nadwoziu osobowym z opłat drogowych? A jeżeli tego nie zrobi czy ma zamiar przeprowadzić kampanie informującą społeczeństwo o obowiązku opłat elektronicznych?
5. Czy Ministerstwo planuje prace legislacyjne mające na celu obniżenie wysokości kar tak by
były proporcjonalne do naruszenia, a także czy przewiduje możliwość regulowania zaległej opłaty
wstecz?
6. Czy Ministerstwo planuje prace legislacyjne mające na celu ujednolicenie tego, kto ma płacić za
ewentualne wykroczenia związane z systemem viaTOLL? Czy ma to być kierowca czy właściciel
pojazdu?

Odpowiedź Ministerstwa
Na odpowiedź Ministerstwa nie musieliśmy długo czekać. Ministerstwo nadal nie widzi problemu,
a zmiany, które planuje wprowadzić są zmianami ściśle kosmetycznymi, które tak naprawdę nie
zmienią dotychczasowej sytuacji. Oto odpowiedź Ministerstwa na nasze pytania wraz z naszym
komentarzem. Pełny tekst odpowiedzi zajmuje 5 stron i znajdziecie go na stronie www.transtica.pl
w dziale Publikacje.
Pytanie Nr 1. Dlaczego Główny Inspektor Transportu Drogowego nalicza kary już w dniu kontroli, co uniemożliwia kierującemu pojazdem sprawdzenie wiarygodność zarzutu, a decyzja
o ukaraniu zostaje wydana z rażącym naruszeniem podstawowych zasad i praw, które gwarantuje stronie Kodeks Postępowania Administracyjnego?
Dla Ministerstwa odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Kierowca otrzymuje decyzję o ukaraniu
już na drodze ponieważ wynika to bezpośrednio z przepisu art. 13 k ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych, gdzie zgodnie z tym przepisem decyzjom administracyjnym w
sprawie nałożenia ww. kar nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Tylko co ma „piernik do
wiatraka”? Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed
wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań”. Decyzja mogłaby być wydana na drodze jeżeli zachodziłyby następujące przesłanki: załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną”. Przesłanki takie nigdy
nie mają miejsca dlatego wydawanie decyzji podczas kontroli drogowej jest niezgodne z prawem.
Rygor natychmiastowej wykonalności dotyczy samej decyzji nieostatecznej, a nie terminu, kiedy
ma być ona wydana (czy bezpośrednio w czasie kontroli czy po przeprowadzeniu postępowania
dowodowego, wyjaśniającego). Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oznacza,
że staje się ona wykonalna przed upływem terminu do wniesienia od niej odwołania i nie ma to nic
wspólnego z datą wydania decyzji. Rygor przyspiesza jedynie wyegzekwowanie nałożonej decyzją
sankcji.
Ministerstwo powołuje się także na fakt, że Inspekcja podejmuje wszelkie czynności niezbędne do
dokładnego wyjaśnienia stanu konta kontaktując się z konsorcjum Kapsch. Jednak z doświadczenia wiemy, że w czasie kontroli na drodze nigdy tak się nie dzieje. Pisma o stan konta wysyłane są
dopiero w czasie postępowania odwoławczego gdy decyzja jest już wydana.
Pytanie Nr 2. Czy interpretacja przepisu, dotycząca karania kierowców, przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego jest zgodna z przepisami ustawy o drogach publicznych?
Jaka jest reakcja Ministerstwa na sytuację sumowania kar za przejazd bez opłaty pod kilkunastoma bramownicami?
Ministerstwo podważa zarzut jakoby stało na stanowisku, karania za każdą bramownicę. Uważa, że
kary nakładane są jedynie za bramownice kontrolne, których obecnie jest jedynie 7% i zlokalizowane są średnio co 50 km. Z praktyki wiemy, że bramownic kontrolnych jest więcej i nie są lokalizowane średnio co 50 km tylko częściej, czasami nawet co kilka kilometrów.
Ministerstwo planuje jednak wprowadzenie ogólnych wytycznych karania gdzie na podmiot naruszający obowiązek uiszczenia opłaty elektronicznej nie będzie mogła zostać nałożona więcej niż
jedna kara administracyjna za poszczególne naruszenia tego obowiązku popełnione w trakcie jednego dnia przy użyciu danego pojazdu. Czyli 3 tys. złotych na 24/h.

Pytanie Nr 3 Czy Ministerstwo podejmie działania legislacyjne mające na celu zwolnienie
kierujących samochodami o nadwoziu osobowym z opłat drogowych? A jeżeli tego nie zrobi
czy ma zamiar przeprowadzić kampanie informującą społeczeństwo o obowiązku opłat elektronicznych?
Ministerstwo przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, przewidujący
między innymi zwolnienie z opłaty elektronicznej pobieranej w ramach systemu viaTOLL wszystkich zespołów pojazdów złożonych z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 tony i przyczepy o łącznej dmc powyżej 3,5 tony. Projekt ten został w dniu
24 kwietnia 2012 skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Do projektu zgłoszono liczne uwagi i zastrzeżenia głównie podniesiono kwestię negatywnych skutków
finansowych projektowanego rozwiązania dla przychodów Krajowego Funduszu Drogowego, które
uznano za zbyt daleko idące w kontekście przeprowadzonej w maju 2012 r. obniżki wysokości opłat
za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA dla pojazdów samochodowych o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony i motocykli. Dlatego też Minister Transportu podjął decyzję o rezygnacji z
dalszych prac legislacyjnych w przedmiotowym zakresie. Samochody poniżej 3,5 tony, które ciągną
przyczepkę/lawetę i zestaw przekracza 3,5t DMC nie zostaną zwolnione z opłat viaTOLL.
Pytanie Nr 4 Czy Ministerstwo planuje prace legislacyjne mające na celu ujednolicenie tego,
kto ma płacić za ewentualne wykroczenia związane z systemem viaTOLL? Czy ma to być
kierowca czy właściciel pojazdu? I Pytanie nr 5. Czy Ministerstwo planuje prace legislacyjne
mające na celu obniżenie wysokości kar tak by były proporcjonalne do naruszenia, a także
czy przewiduje możliwość regulowania zaległej opłaty wstecz?
Ministerstwo nie planuje obniżenia kar, gdyż jak wielokrotnie powtarza, sankcja ma pełnić funkcję
represyjną. Planuje jedynie przeniesienie odpowiedzialności za naruszenie obowiązku uiszczenia
opłaty elektronicznej z kierującego pojazdem na właściciela pojazdu lub inny podmiot, na rzecz którego przeniesiono posiadanie pojazdu. Przewiduje się jednak przy tym, że za niektóre naruszenia,
w szczególności dotyczące wyłącznie obsługi urządzenia viaBOX, nadal będzie odpowiadał kierujący pojazdem.
Pytanie nr 6. Czy w czasie kontroli w przedsiębiorstwach Wojewódzcy Inspektorzy Transportu
Drogowego są uprawnieni są do wykorzystywania danych z systemu viatoll do innych celów
niż ustalenie czy opłata za przejazd po drogach krajowych została pobrana? Czy mogą na
podstawie tych danych ustalać np. trasę pojazdu lub konfrontować te dane z zapisami tachografu?
Odpowiedź Ministerstwa na to pytanie jest pozytywna. Otóż zgodnie z art. 79 ust. 1 Ustawy o transporcie drogowym Inspektorzy Transportu Drogowego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych mają prawo:
- żądać niezbędnej pomocy od instytucji państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, które w zakresie swojego działania obowiązane są nieodpłatnie udzielić
żądanej pomocy w granicach obowiązujących przepisów prawa
- zwracać się do przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, a w nagłych
wypadkach również do każdej osoby, o udzielenie niezbędnej pomocy w granicach obowiązujących
przepisów prawa.

Z dniem 16 lipca br. zaczęła obowiązywać część przepisów ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o
zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców poz. 567, regulujących między innymi kwestię związaną z obowiązkiem prowadzenia ewidencji czasu pracy. Mocą
nowych przepisów, koniecznością prowadzenia ewidencji czasu pracy zostali objęci przedsiębiorcy osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę,
lecz osobiście wykonujące przewozy na jego rzecz. Do ustawy o czasie pracy kierowców wprowadzono również dodatkowy rozdział (Rozdział 3a), regulujący czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy (szczegółowiej o tym w odrębnym artykule). Kolejne nowe uregulowania,
które swoim zakresem objęły zagadnienia związane z dokumentowaniem zdolności finansowej
oraz nowymi uprawnieniami do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego osób,
rzeczy oraz spedycji (o których poniżej) zaczęły obowiązywać w dniu 15 sierpnia br.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian do ustawy o transporcie drogowym i ustawy o czasie pracy kierowców, spowodowane było koniecznością dostosowania prawa krajowego do wymogów
unijnych zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i (WE) nr 1071/2009 z dnia 21
października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad
dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 oraz dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie
w zakresie transportu drogowego. Istotą tych zmian, jest wprowadzenie nowych ujednoliconych
zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, jak również do krajowego i międzynarodowego rynku transportu drogowego.

Nowe uprawnienia do wykonywania działalności transportowej
Nowelizacją zostały objęte między innymi
obszary dotyczące udzielania, zmiany, zawieszenia oraz cofnięcia uprawnień do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek
posiadania „Zezwolenia na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego”, które
uprawnia do podjęcia i wykonywania krajowego transportu drogowego i zastępuje dotychczasowe licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób autokarem
lub autobusem oraz transportu drogowego
rzeczy. Wykonywanie międzynarodowego
transportu drogowego wymaga natomiast
uzyskania licencji wspólnotowej, która jest
wydawana w oparciu o posiadane „Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego”.
Zgodnie z art. 5. 1. znowelizowanej ustawy
„Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego, z zastrzeżeniem art. 5b ust. 1 i 2, wymaga
uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21
października 2009 r. ustanawiającym wspólne
zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym
dyrektywę Rady 96/26/WE, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009”.
Natomiast art. 5a. ust 1 stanowi, że „Podjęcie
i wykonywanie międzynarodowego transportu
drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej, na zasadach określonych
w:
1) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października
2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu
do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, zwanym dalej „rozporządzeniem(WE) nr
1072/2009”, lub

2) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października
2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do
międzynarodowego rynku usług autokarowych i
autobusowych i zmieniającym rozporządzenie
(WE) nr 561/2006, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009”.
2. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.”

Celem wyjaśnienia, należy zaznaczyć, iż
zezwolenie umożliwia wykonywanie przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z rodzajem przewozów w nim określonych) i nie uprawnia
do wykonywania krajowego transportu
drogowego w zakresie:
- przewozu osób samochodem osobowym
- przewozu osób pojazdem samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu
powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z
kierowcą
- przewozu osób taksówką
Zgodnie z art. 5b. ust 1. „Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w
zakresie przewozu osób:
1) samochodem osobowym,
2) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7
i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
3) taksówką
– wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.
2. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej
licencji (…)”.
Wykonywanie transportu w zakresie przewozu osób wyżej wymienionymi rodzajami
pojazdów, obecnie wymaga uzyskania odpowiedniej licencji krajowej. Podobnie
sytuacja wygląda w kwestii pośrednictwa
przy przewozie rzeczy, gdzie również wy-

magana jest stosowna licencja w tym zakresie (uprzednio uprawnienie do spedycji
wynikało z posiadania licencji krajowej).
Podsumowując ten zakres zmian:
Dotychczasowe licencje na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób i rzeczy zastąpiło zezwolenie na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego, które jest
wydawane przedsiębiorcy po spełnieniu wymagań określonych rozporządzeniem WE nr
1071/2009 i które to stanowi podstawę do
wydania licencji wspólnotowej.
Wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do
przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób
łącznie z kierowcą wymagają uzyskania odpowiedniej licencji krajowej.
Uzyskania stosownej licencji wymaga również wykonywanie transportu drogowego
taksówką oraz działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

przedsiębiorcy (np. na podstawie umowy cywilnoprawnej czy samozatrudnienia).
Jeśli chodzi natomiast o przewozy taksówką,
obecnie kierowcy nie mogą być skazani za
przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a ponadto nie być wobec nich orzeczony
zakaz wykonywania zawodu kierowcy.
Podsumowując:
Poszczególne rodzaje przestępstw, za które
kierowcy nie mogli być skazani, zastąpiono
jednym rodzajem orzeczonej sankcji, będącej środkiem karnym w postaci zakazu wykonywania zawodu kierowcy, który sąd ma
możliwość zastosowania w przypadku, gdy
sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu
albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.

Niekaralność kierowców

Wprowadzono definicję bazy eksploatacyjnej

Istotną kwestią, która uległa zmianie jest
„niekaralność kierowców”, czyli jeden z warunków uzyskania zezwolenia. Dotychczas,
przedsiębiorca chcący prowadzić działalność
transportową nie mógł zatrudniać (zarówno
na podstawie umowy o pracę jak i innych
umów cywilnoprawnych) kierowców, którzy
byli uprzednio skazani prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwa umyślne
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku. Obecnie, przedsiębiorca nie może
zatrudniać kierowców, wobec których orzeczono środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu kierowcy (szczegółowo
na ten temat w odrębnym artykule). Dotyczy
to również kierowców niezatrudnionych lecz
wykonujących przewozy na rzecz danego

Do krajowego porządku prawnego, wprowadzono definicję „bazy eksploatacyjnej”, którą
zgodnie z nowelą jest miejsce wyposażone
w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie
działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi
co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku,
rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce
konserwacji lub naprawy pojazdów. Przypomnijmy, że posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej bazy eksploatacyjnej, jest
jednym z warunków koniecznych do prowadzenia działalności transportowej. Aby spełnić wymóg posiadania stałej i rzeczywistej
siedziby w jednym z państw członkowskich,
zgodnie z art. 3 ust. 1 lit a rozporządzenia

WE nr 1071/2009, przedsiębiorca musi prowadzić działalność związaną z pojazdami, w
sposób rzeczywisty i ciągły oraz przy użyciu
niezbędnego sprzętu administracyjnego, a
także odpowiedniego sprzętu technicznego
i urządzeń technicznych, w bazie eksploatacyjnej, która znajduje się w tym państwie
członkowskim.
Obecnie, w wyniku nowelizacji nikt nie będzie miał już wątpliwości jakie cechy musi
nosić miejsce będące bazą eksploatacyjną.

Zmiana terminu na zgłoszenie zmian
Zmianie uległ termin zgłaszania do organu
zmian w zakresie posiadanego zezwolenia lub
poszczególnych licencji (wspólnotowej oraz
krajowych). Obecnie przewoźnik ma 28 dni na
zgłoszenie zaistniałych zmian, licząc od dnia ich
powstania. Poprzednio termin ten wynosił 14
dni.
Sankcją za niezgłoszenie zmiany danych w wymaganym terminie, jest kara pieniężna nakładana na przedsiębiorcę w wysokości 800 zł, za
każdą niezgłoszoną zmianę.

Potwierdzenie zdolności finansowej
po nowemu
Jednym z wymogów koniecznych do uzyskania
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego stawianych przez przepisy rozporządzenia 1071/2009, jest wykazanie odpowiedniej zdolności finansowej. Zgodnie z art. 7 ust 1,
przedsiębiorca wykazuje, że co roku dysponuje
kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej
równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy
dodatkowy pojazd.
„W celu spełnienia wymogu określonego w
art. 3 ust. 1 lit. c) przedsiębiorca musi być w
stanie w każdym momencie roku finansowego
spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym
celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio
upoważnioną osobę rocznych sprawozdań fi-

nansowych, że co roku dysponuje kapitałem i
rezerwami o wartości co najmniej równej 9 000
EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy
wykorzystywany pojazd(…).”
Podstawową formą poświadczenia tej zdolności
jest roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez audytora lub inną upoważnioną
osobę.
Zgodnie z ustępem drugim wyżej przytoczonego
przepisu, w drodze odstępstwa, przedsiębiorca
może zastosować alternatywną formę zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków
lub innych instytucji finansowych.
Nowelizacja ustawy w tym zakresie wprowadziła
pewne udogodnienie, zezwalając wprost przedsiębiorcy, który nie jest obowiązany na podstawie
odrębnych przepisów do sporządzenia rocznego
sprawozdania finansowego, na udokumentowanie swojej zdolności finansowej przez gwarancję
bankową lub ubezpieczenie.
Ponadto prawo krajowe wprowadziło pojęcie
audytora oraz innej upoważnionej osoby,
uprawnionych do poświadczenia sprawozdania finansowego.
Pod rządami nowych przepisów, audytorem
upoważnionym do poświadczenia rocznych
sprawozdań finansowych, o którym wspomina się w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1071/2009, jest biegły rewident w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, natomiast odpowiednio upoważnioną osobą jest członek zarządu spółki
prawa handlowego lub innej osoby prawnej,
wspólnik spółki jawnej, komplementariusz
spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej oraz sam przedsiębiorca będący osobą fizyczną.
Inaczej natomiast wygląda kwestia związana
z poświadczeniem sytuacji finansowej w zakresie ubiegania się o wydanie licencji na wykonywanie przewozu drogowego osób samochodem osobowym, przewozu osób pojazdem
samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie

do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób
łącznie z kierowcą oraz działalności pośrednictwa przy przewozie rzeczy. W stosunku do tych
rodzajów działalności transportowej, posiadanie
odpowiedniej zdolności finansowej potwierdza
się dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem, w formie:
1) rocznego sprawozdania finansowego
2) dokumentami potwierdzającymi:
a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości,
Czyli jeśli chodzi o spedycję, to nic w tym zakresie nie uległo zmianie.

Utrata dobrej reputacji przedsiębiorcy
i zarządzającego transportem
Obecnie, doszło również do uregulowania
konkretnej drogi prowadzącej do utraty dobrej reputacji przez przedsiębiorcę oraz osobę zarządzającą transportem.
Wymóg dobrej reputacji obecnie nie będzie
mógł być uznany za spełniony, jeżeli wobec
przedsiębiorcy oraz zarządzającego transportem (w tym także osoby uprawnionej do
wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy) orzeczono:
a) prawomocny wyrok skazujący za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w
art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
b) co najmniej dwie wykonalne decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za
naruszenie określone w załączniku nr IV do
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, lub
c) co najmniej dwie prawomocne kary grzywny za naruszenie określone w załączniku nr
IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009

W świetle nowych przepisów krajowych, do
utraty dobrej reputacji formalnie rzecz ujmując dojdzie dopiero w momencie stwierdzenia
organu (w drodze decyzji administracyjnej),
że utrata dobrej reputacji będzie stanowiła proporcjonalną reakcję w stosunku do
nałożonych na dany podmiot wyżej opisanych sankcji.
Możliwa jest również sytuacja, w której organ orzekający stwierdzi, iż dobra reputacja pozostanie nienaruszona, co w praktyce oznaczać będzie, że nie doszło do utraty
waloru dobrej reputacji.
Z powyższego wynika, że nie w każdym przypadku zaistnienia skazania prawomocnym wyrokiem skazującym, czy też
wydania wobec przedsiębiorcy dwóch wykonalnych decyzji administracyjnych albo
dwóch kar grzywny, dojdzie do sytuacji, w
której przedsiębiorca lub osoba zarządzająca transportem utraci dobrą reputację. Do
tego potrzebne będzie jeszcze stwierdzenie
organu, że sankcja w postaci utraty dobrej
reputacji będzie stanowiła proporcjonalną
reakcję w stosunku do stwierdzonych naruszeń prawa, przy czym należy zaznaczyć,
że możliwe jest również orzeczenie, że dobra reputacja pozostanie nienaruszona.
Czyli, po wszczętym i przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, organ wydaje
decyzję stwierdzającą, że:
1) dobra reputacja pozostaje nienaruszona,
albo
2) utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję za nałożone sankcje.

Kiedy dobra reputacja pozostanie nienaruszona?
Organ stwierdzi, że utrata dobrej reputacji
będzie stanowiła nieproporcjonalną
reakcję za naruszenia, o których mowa powyżej (czyli pozostaje nienaruszona), w

szczególności jeżeli w wyniku postępowania
administracyjnego ustalono, że:
1) liczba stwierdzonych naruszeń jest nieznaczna w stosunku do skali prowadzonych
operacji transportowych
2) istnieje możliwość poprawy sytuacji w
przedsiębiorstwie, w szczególności jeżeli
przedsiębiorca podjął działania mające na
celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub wdrożył procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego, lub
3) istnieje interes społeczny kontynuacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,
w szczególności jeżeli cofnięcie zezwolenia
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:
a) spowodowałoby w znaczący sposób
wzrost poziomu bezrobocia w miejscowości,
gminie lub regionie, lub
b) w poważny sposób utrudniłoby zaspakajanie potrzeb ludności w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Zgodnie z nowymi uregulowaniami,
niewątpliwie istnieją przesłanki, których wykazanie, nawet w przypadku stwierdzonych
naruszeń kwalifikujących daną osobę do
utraty waloru dobrej reputacji, pozwolą na
jej zachowanie. Są to sytuacje przykładowe, nie stanowiące katalogu zamkniętego,
co umożliwia powołanie się również na inne
uzasadnione okoliczności, które przemawiają za zajęciem przez organ stanowiska, że
dobra reputacja pozostanie nienaruszona.
Proponowane przez ustawodawcę przykłady
okoliczności, umożliwiających zachowanie
dobrej reputacji obejmują wzięcie pod uwagę proporcji liczby stwierdzonych naruszeń
w stosunku do skali wykonywanych przewozów czy też ewentualnie rokowania w zakresie uzdrowienia sytuacji w firmie, poprzez
takie jej przeorganizowanie, aby zapobiec
powstawaniu w przyszłości naruszeń w za-

kresie prowadzonej działalności transportowej. Ponadto zgodnie z brzmieniem nowych
przepisów należy zbadać czy istnieje interes społeczny przemawiający za kontynuacją działalności transportowej, w aspekcie
ewentualnego wzrostu bezrobocia w danym
regionie, bądź też ewentualnych utrudnień
w zaspokajaniu potrzeb ludności w ramach
publicznego transportu zbiorowego.
W przypadku orzeczenia przez organ, że
utrata dobrej reputacji jest proporcjonalną
reakcją za zaistniałe naruszenia, dochodzi
do jej utraty, jednak utrata ta zgodnie z art.
6 ust 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i (WE) nr 1071/2009 ma charakter czasowy, aż do momentu zastosowania
środka rehabilitacyjnego lub innych środków
o skutku równoważnym na podstawie odpowiednich przepisów krajowych. W wyniku
nowelizacji doszło do uregulowania również
tej kwestii i przez środki rehabilitacyjne o
których mowa powyżej, zgodnie z art. 7e
rozumie się:
1) zatarcie skazania za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
2) zatarcie skazania za wykroczenia stanowiące naruszenia obowiązujących przepisów krajowych w zakresie określonym w
załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr
1071/2009;
3) uznanie nałożonych sankcji administracyjnych za naruszenia obowiązujących
przepisów krajowych w zakresie określonym

w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr
1071/2009 za niebyłe (art. 7e ustawy o transporcie drogowym).

W momencie zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności, dobra reputacja zostaje
przywrócona, jednak nie obędzie się bez
stosownych czynności w tym zakresie.
Jeżeli zarządzający transportem utracił dobrą reputację oraz gdy wobec niego wydano

prawomocne orzeczenie zakazujące kierowania operacjami transportowymi, organ,
który udzielił zezwolenia na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego, formalnie
w drodze decyzji administracyjnej stwierdza
niezdolność tej osoby do kierowania operacjami transportowymi. Zarządzającemu
transportem uznanemu za niezdolnego do
kierowania operacjami transportowymi przywraca się tę zdolność (na jego wniosek), po
ustaniu przesłanek uzasadniających utratę
uprawnień w tym zakresie, czyli w wyniku
zaistnienia zatarcia skazania lub w momencie uznania nałożonych sankcji za niebyłe.
W tym miejscu wspomnieć należy, że organ
nie będzie mógł wszcząć postępowania w
sprawie stwierdzonych naruszeń po upływie 2 lat, od dnia ich ujawnienia, oraz, że
nałożoną karę pieniężną uznaje się za niebyłą po upływie 2 lat od jej wykonania.

Co ze starymi licencjami?
Do tego zagadnienia należy podejść ze spokojem, ponieważ dotychczasowa licencja na
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy, licencja na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego oraz licencja wydana na podstawie art.
4 ust. 1 albo art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14
listopada 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym uprawniają do wykonywania przewozów w nich określonych do
czasu upływu terminu ich ważności lub
wydania odpowiednio zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub stosownej licencji według nowych zasad. Zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy
o zmianie ustawy o transporcie drogowym i
ustawie o czasie pracy kierowców przedsiębiorcę posiadającego licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
licencję na wykonywanie krajowego trans-

portu drogowego rzeczy, licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego
przewozu osób autokarem lub autobusem,
licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy lub licencję wydaną na podstawie art. 4 ust. 1 albo
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003
r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym,
uznaje się za posiadającego zezwolenie
na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego.
Należy jednak zważyć, że dotychczas posiadana przez przewoźnika licencja krajowa
uprawniająca do wykonywania transportu
drogowego rzeczy, w dalszym ciągu uprawnia do wykonywania przewozów w krajowym
transporcie drogowym, jednak według literalnego brzmienia tego przepisu już nie do
działalności w zakresie pośrednictwa przy
przewozie rzeczy. Nasuwa się więc pytanie
co z ciągłością uprawnień do wykonywania
spedycji?
Brzmienie nowych przepisów wskazuje na
konieczność ubiegania się o wydanie stosownej licencji uprawniającej do wykonywania
spedycji „Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub licencja
na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy uprawnia do wykonywania
przewozów w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z rodzajem przewozów w
niej określonym, do czasu upływu terminu
jej ważności lub wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
lub licencji, o których mowa w art. 4 ust. 1.”.
Być może doszło tylko do niefortunnego
sformułowania tego przepisu, który jednak
wskazuje, że dotychczasowa licencja krajowa na przewóz rzeczy uprawnia tylko i wyłącznie do wykonywania przewozów w niej
określonych, ale już nie do działalności spedycyjnej.

Każda kara viaTOLL to osobista tragedia kierowcy. Pytanie: co dalej? Od ponad roku staramy się zmienić obecne prawo. Spotkania
z Ministerstwem Transportu, GDDKiA oraz
GITD nie przynoszą jak na razie żadnych
efektów. Kolejne pisma wysyłane do różnych
instytucji nie przynoszą żadnego rezultatu.
Nie widząc zła, nie słysząc zła…
Tytuł znanego filmu doskonale oddaję obecną
sytuację w kraju. Od czasu wprowadzenia systemu ViaTOLL sypią się gromy na konsorcjum
Kapsch od poszkodowanych kierowców. Czy na
pewno słusznie? Analizując dogłębnie całą sprawę widać jak na dłoni że „Akcja ViaTOLL” jest
drobiazgowo przygotowana. Tylko w naszym
kraju implementacja tego systemu przebiega w
atmosferze skandalu. Dlaczego? Po pierwsze:
system viaTOLL w naszym kraju obejmuje także
zespoły pojazdów składające się z samochodu
osobowego(!). Bardzo często pojazd osobowy
ciągnie przyczepkę, a kierowca jest nieświadomy, że masa DMC przekroczyła 3,5 t. Często są
to wartości w okolicach 50 kg. Nie ma to jednak
żadnego znaczenia na wymiar kary. ITD jest tutaj nieugięte - niczym strażnik Teksasu. Do tego
zobowiązują Inspektorat przepisy.
Są wakacje i wielu z Was drodzy czytelnicy ruszy na Mazury czy w góry ciągnąc za swoimi
pojazdami przyczepy kampingowe. Uważajcie.
Na to właśnie czeka Ministerstwo Transportu.
Jeżeli kierujący pojazdem nie zaopatrzy się w
urządzenie ViaBox, a dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów przekroczy 3,5 t (a w
większości przypadków tak jest) czeka na kierującego kara w wysokości 3 tysięcy złotych za
każdą bramownicę kontrolną, czyli taką która
jest wyposażona w kamery. Ustawa mówi co
prawda, że można karać za przejazd DROGĄ
KRAJOWĄ, a nie za przejazd pod bramownicą. Wszyscy twierdzą, że jest to nielegalne, ale
nie ma to większego znaczenia, gdyż na dzień
dzisiejszy kara się kierowców właśnie za przejazd pod bramownicą kontrolną, a nie za odcinek drogi płatnej. Jeśli na danym odcinku mamy
sześć bramownic kontrolnych to zapłacimy 18
tysięcy złotych.

System ViaTOLL z założenia miał obejmować
samochody powyżej 3,5 t, ale założenia te szybko zmieniono, gdy tylko ktoś zorientował się, że
można na tym zarobić. Jak wygląda sytuacja w
innych krajach? Czy w Austrii karani są kierowcy poruszający się samochodem osobowym?
Wolne żarty. W żadnym z krajów europejskich
nikt nie ściga Kowalskiego, który wybiera się z
rodziną na wczasy. Kierowcy poruszający się
samochodami osobowymi, czy też laweciarze
wspaniale zawyżają statystyki absurdu, który
jest nieodłącznie związany z ustawodawstwem
regulującym karanie za brak opłaty w systemie
ViaTOLL.
Wysokość kar i sposób karania
Także tutaj przodujemy. W Polsce kara za brak
opłaty to 3000 złotych, a za wniesienie opłaty w
niepełnej wysokości - 1500 zł. Przeciętnie przejazd drogą płatną bez Viaboxa będzie nas kosztować od 6 do 9 tysięcy złotych. Kara ta jest nieproporcjonalna do wykroczenia. Przenieśmy tą
sytuację do MPK. Do autobusu wsiada kontroler
i dokonuje swoich czynności kontrolnych. Podczas nich ujawnia „pasażera na gapę”. Pasażer
tłumaczy, że nie miał tego biletu gdzie kupić,
kierowca nie sprzedaje biletów, a automatu biletowego w autobusie nie ma. Kontroler jest jednak niewzruszony. Bilet normalny kosztuje 5 zł,
ale za jazdę bez biletu pasażer zostaje ukarany
w wysokości 4000 złotych. Pasażer na gapę w
ciężkim szoku odbiera kwitek wraz z blankietem
do przelewu. Dwa przystanki dalej do autobusu ponownie wsiadają kontrolerzy i po raz drugi
wypisują kwitki opłaty podwyższonej w wysokości 4000 złotych. Do przystanku, na którym ów
nieszczęsny pasażer wysiądzie sytuacja powtarza się jeszcze dwa razy. Przejazd kosztował
naszego pasażera 16 tysięcy złotych(!). Proszę
się teraz nie zastanawiać nad logiką tego zdarzenia, gdyż ten przykład miał tylko zobrazować
Wam czytelnikom sytuację jaka istnieje obecnie
z nakładaniem kar w systemie ViaTOLL. Jak
sami więc widzicie kary te są nieproporcjonalne
do wykroczenia. Często za przejazd odcinkiem,
za który normalnie opłata wynosi 5,40 PLN zapłacimy 6000 złotych. To jest tysiąc krotność!!!

Jak wyglądają kary w innych państwach?
W Austrii maksymalnie 220 euro z tym, że możemy zapłacić opłatę wstecz i wtedy unikniemy
kary. W Polsce W OGÓLE nie możemy zapłacić
wstecz. Jeśli już raz doprowadzimy do sytuacji,
że nasze konto osiągnie debet to nigdy się tego
debetu nie pozbędziemy. Bez względu na to ile
pieniędzy wpłacimy na swoje konto do systemu
ViaTOLL.
Słowacja 120 – 160 euro, Niemcy 75 euro, a
w przypadku recydywy 220 euro, Czechy 5000
koron. W żadnym z tych krajów nie karze się
kierowców za bramownice kontrolne lecz istnieją okienka 5 czy 6 godzinne, które polegają
na tym, że od ujawnienia pierwszego przejazdu
bez uiszczenia opłaty włączamy zegar i przez
następne 5 lub 6 godzin właściciel pojazdu (nie
kierowca) nie może już zostać ukarany.
Polskie Ministerstwo Transportu zamierza także
wprowadzić takie okienka 6 godzinne. Jednak
dokładny termin nie jest znany.
Drugą innowacją ma być przeniesienie kary z
kierowcy na właściciela pojazdu. Co dziwne
wprowadzenie tych zmian trwa dłużej niż budowanie piramid w Egipcie.
Ministerstwo obstaje zresztą na stanowisku że
sytuacja nie wymaga większych zmian. Minister
Jamruziewicz jasno mówił o tym że wysokość
kar pozostanie bez zmian i nie widzi nic nagannego w ich wysokości.
Czy Kapsch jest winien?
Kiedy pracownicy konsorcjum Kapsch usłyszeli w jakiej wysokości będą płacić kary polscy
kierowcy to pobledli. Kiedy dotarło do nich, że
zaczyna się też polowanie na kierowców samochodów osobowych to już wiedzieli, że coś się
dziać będzie. Dane statystyczne osób poruszających się bez Viaboxów zawyżają w sposób
znaczny właśnie nieświadomi kierowcy samochodów osobowych. W innych krajach (Kapsch
obsługuje i wdrożył systemy elektronicznego
poboru opłat w wielu krajach na świecie i większej części Europy) sytuacja, wygląda bardzo
podobnie. Naprawdę. Zapoznaliśmy się z danymi statystycznymi Czech, Słowacji, Niemiec

i Austrii. Kiedy odrzucimy z naszych, Polskich
statystyk incydenty z samochodami osobowymi
to okaże się, że dane te są bardzo podobne. Co
więc jest złe?
Akcja ViaTOLL jak pisałem wcześniej jest drobiazgowo przemyślana i zaplanowana. Na odstrzał wystawiono z jednej strony Kapscha jako
nieudolnego operatora systemu, z drugiej zaś
strony ITD, która karze wszystko co się porusza
po drogach. Dwa kozły ofiarne. To właśnie na
nich jest skierowana cała nienawiść przewoźników i kierowców. ITD poniekąd zasłużyło sobie
na tą nienawiść wprowadzając w życie interpretacje prawa, która jest naganna. Mam tu na myśli
np. karanie za bramownice kontrolne. Dyrektor
Biura prawnego GITD, Pani Renata Strachowska robi teraz co może, aby bronić tych interpretacji oraz odnaleźć się w sytuacji, w której została postawiona. Wszystko to jednak odwraca
uwagę od prawdziwych winowajców tej sytuacji
GDDKiA oraz Ministerstwa Transportu.
Zmiany proponowane przez GDDKiA oraz Ministerstwo Transportu mają charakter kosmetyczny. Można to porównać do zakażonej gangreną
części ciała, którą będziemy pokrywać pudrem i
udawać, że wszystko jest w porządku. Niestety
nie jest w porządku.
Wystosowaliśmy do Ministerstwa wiele pism.
Z dialogu z GDDKiA zrezygnowaliśmy gdyż
Pani Jaworska obraziła się na mnie. Obraziła
się, gdyż zacząłem stawiać niewygodne pytania. Jaki sens ma rozdawanie swojego numeru
telefonu, a potem spławianie osób zainteresowanych sprawą i odsyłanie do rzecznika prasowego? To takie zabiegi Piarowe. Niestety nie
podniosły one brandingu GDDKiA.
Ministerstwo przez długi czas odpowiadało nam
w taki sam sposób. „Pracujemy nad zmianami,
sytuacja nie jest zła, system działa sprawnie”
itp. Niczym mantrę powtarzano nam dokładnie
to samo. Zdecydowaliśmy się więc na inny krok.
Zaproponowaliśmy zmiany w prawie dotyczące elektronicznego systemu poboru opłat. Po
pierwsze zmniejszenie kar. Nie 3000 zł, ale 300
złotych. Biorąc pod uwagę praktyki ITD polegające na mnożeniu bramownic ta propozycja wy-

daje się całkiem sensowna. Kary nałożone na
kierowców w tej wysokości byłyby dotkliwe biorąc pod uwagę, że jego zarobki to średnio 3000
złotych. Jednocześnie kary te nie rujnowałyby
kierowcom życia, nie doprowadzałyby często
do rodzinnych tragedii. Kara w takiej wysokości ma sens, gdyż nie nosi znamion „skoku na
kasę”.
Po drugie w większości państw europejskich
oddaje się w ręce kierowców możliwość zapłaty
wstecz. Zaproponowaliśmy taką możliwość w
polskim prawie. Jest to jak najbardziej rozsądne rozwiązanie. Niestety rozsądek w przypadku
Polski nie idzie w parze z rozwiązaniami prawnymi. Umożliwienie płacenia wstecz ograniczyłoby wpływy z kar nakładanych przez ITD., a to
nie jest w interesie państwa.
Po trzecie do momentu poprawienia ustawodawstwa w tej sprawie należy odstąpić od karania.
Skoro wiadomo, że praktyki ITD są nielegalne,
prawo chore to należy się wstrzymać czasowo,
aż do poprawy tego ostatniego z karaniem. Nie
postulujemy za (takie propozycje padły ze strony stowarzyszeń transportowych) wyłączeniem
systemu. System działa. Prawo nie. To znaczy
działa, ale w bardzo specyficzny sposób.
Ministerstwo tym razem odpowiedziało. Pełną
treść tego pisma to 8 stron zachwalania obecnego stanu rzeczy, tu je tylko streścimy.
Ministerstwo nad zmianami pracuje. W listopadzie 2012 roku Minister Jamruziewicz zapewniał, że zmiany w zakresie prawa opracowane
zostaną w ciągu dwóch tygodni(!). Teraz już niczego nie obiecuje. Po prostu prace trwają. Na
jakim są etapie, czy są jakieś ślady na piśmie
tego nie wiemy i pewnie się jeszcze długo nie
dowiemy.
Następnie Ministerstwo oświadcza, że nie zamierza zmieniać wysokości kar gdyż uważa, że
te są właściwe i wcale nie są krzywdzące dla
kierowców. Nikt chyba nie powiedział Ministrowi
Jamruziewiczowi, że ITD mnoży te kary i wielu wypadkach są one astronomiczne. To co dla
niego jest statystyką w wielu przypadkach jest
wielką tragedią dla ludzi, którzy zarabiają śred-

nio tyle co kara za jedną bramownicę.
Ministerstwo nie bierze także pod uwagę możliwości płacenia wstecz. To byłoby zbyt łatwe.
Większość kierowców korzystałaby zapewne z
tej możliwości, a to z kolei byłoby sprzeczne z
interesem państwa.
Najlepsze zostawiamy jednak na koniec. Na naszą sugestię, aby odstąpić od karania do chwili zmiany prawa ministerstwo głosem Ministra
Jamruziewicza stwierdza, że nie ma takiej możliwości. Dlaczego? Założenia są takie że gdyby
zdecydowano się na taki krok to „jeżdżenie za
darmo stałoby się normą”(!) Z gruntu Ministerstwo zakłada zatem, że każdy z nas jest potencjalnym złodziejem.
Jesteśmy jednym z niewielu cywilizowanych,
demokratycznych krajów, w którym obywatel
już od początku jest uznawany za winnego i
musi udowodnić swoją niewinność. Idąc tym
tropem każdy z nas jest potencjalnym gwałcicielem i mordercą. To jednak bardzo cenna dla
Was informacja, gdyż pozwala lepiej zrozumieć
kroki podejmowane przez obecny rząd.
Po przeanalizowaniu tych wszystkich faktów
można stwierdzić, że Kapsch, konsorcjum o
międzynarodowej renomie, stał się w naszym
kraju kozłem ofiarnym i zakładnikiem. Zapisy w
umowach pomiędzy Kapschem i GDDKiA zamykają usta i wiążą ręce temu pierwszemu. Oficjalnie nie może się wypowiadać na ten temat.
Nieoficjalnie jednak Pani Jaworska nie chciałaby usłyszeć tego co się w Kapschu mówi na temat całej sytuacji.
Po półtorej roku jasne stało się, że jest to jeden
wielki skok na kasę obywateli. W Ministerstwie
nie ma woli do podjęcia dialogu z przedsiębiorcami czy nawet prawnikami mającymi doświadczenie w temacie transportu. Zatrważające jest
to że pułapka ViaTOLL-a może dotyczyć prawie każdego kierowcy. Prawo tyczące się elektronicznego poboru opłat to Polska afera „Watergate”.

W dniu 24 kwietnia 2013 r. Prezydent
podpisał kolejną długo wyczekiwaną nowelizację ustawy o transporcie
drogowym (Ustawa z dnia z dnia 5
kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o
transporcie drogowym oraz ustawy
o czasie pracy kierowców).
Nowelizacja wprowadza liczne i znaczące zmiany dla firm transportowych, które
chcą utrzymać licencję i nadal wykonywać
transport drogowy zgodnie z nowo ustanowionymi wymogami prawnymi. Zamiany
dotyczą m.in. licencjonowania działalności transportowej poprzez wprowadzenie
nowych dokumentów i objęcie nowymi licencjami kolejnych rodzajów przewozów,
wprowadzono pojęcie bazy eksploatacyjnej, a także dużo uwagi poświęcono zarządzającemu transportem i jego dobrej
reputacji i dobrej reputacji przedsiębiorcy.
Niniejsze opracowanie poświęcone zostało jednakże jeszcze innej, także istotnej zmianie dotyczącej dokumentowania
zdolności finansowej firm transportowych,
ale jedynie w zakresie dotyczącym przewoźników wykonujących licencjonowany
transport drogowy, a więc z pominięciem
przedsiębiorstw prowadzących przewozy
na potrzeby własne oraz spedytorów.
Dla wykazania pewnego absurdu, który
zafundował nam po raz kolejny ustawodawca warto zobrazować jak na przekroju ostatnich kilkunastu miesięcy zmieniały
się wymogi co form poświadczenia finansowego w firmach transportowych.

Dla wykazania pewnego absurdu, który zafundował nam po raz kolejny ustawodawca warto
zobrazować jak na przekroju ostatnich kilkunastu miesięcy zmieniały się wymogi co form poświadczenia finansowego w firmach transportowych.
PRZYPOMNIJMY JAK BYŁO PRZED 4 GRUDNIA 2011 R.
Do momentu wejścia w życie Rozporządzenia
unijnego (WE) 1071/2009, czyli do dnia 4 grudnia
2011 r. wymóg form poświadczeń finansowych
uregulowany był wyłącznie przepisami jeszcze
nie znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym w art. 5 ust. 5. Zgodnie z tą regulacją: „posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie transportu drogowego potwierdza się:
1) rocznym sprawozdaniem finansowym;
2) dokumentami potwierdzającymi:
a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b) posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości.
Powszechną praktyką stosowaną przez duże
podmioty (tj. spółki prawa handlowego) było
poświadczenie swojej sytuacji finansowej w formie rocznego sprawozdania finansowego, które
sporządzane było zgodnie z wymogami ustawy
o rachunkowości. Natomiast mniejsze podmioty
wykonujące transport drogowy, bardzo chętnie
korzystały m.in. z formy jaką były środki pieniężne w gotówce lub na rachunkach bankowych,
co pozwalało na przedstawienie jednego dnia w
okienku urzędu kwitu potwierdzający stan środków pieniężnych potrzebnych na uzyskanie licencji, a następnego dnia ich wypłacenie.
CO SIĘ ZMIENIŁO PO 4 GRUDNIA 2011 r.
Po wejściu w życie 4 grudnia 2011 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiające wspólne zasady dotyczące
warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady
96/26/WE, sytuacja w obszarze dozwolonych
form poświadczenia finansowego firm transportowych uległa znacznym ograniczeniom.
Te zmiany jak pamiętamy, przyczyniły się do
powstanie licznych kontrowersji i rozbieżną
praktykę wśród organów wydających licencję
zarówno na szczeblu starostw wydających licencje krajowe, jak i w samym GITD odpowiedzialnym za wydawanie licencji na transport
drogowy międzynarodowy. Taka sytuacja miała miejsce, albowiem rozporządzenie wprowadziło nowe formy poświadczenia finansowego,
a dodatkowo ograniczyło znacznie zakres dopuszczalnych form poświadczeń finansowych
do trzech.
W myśl ww. regulacji zgodnie z art. 7 ustęp 1
akapit 1 w celu spełnienia wymogu poświadczenia zdolności finansowej przedsiębiorca
musi być w stanie w każdym momencie roku
finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe, zatem także m.in. wobec kontrahentów. W tym celu przedsiębiorcy wykazują
na podstawie poświadczonych przez audytora
lub odpowiednio upoważnioną osobę ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE, że jako
przewoźnik co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej:
- równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i
- 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.
Natomiast jeśli przewoźnik nie chce albo nie
może przedstawić sprawozdania finansowego,
to na podstawie ustępu 2 art. 7 ww. rozporządzenia dopuszczalne są inne formy, na które
organ właściwy, ale tylko i wyłącznie w drodze
odstępstwa (w wyjątkowych sytuacjach np.
kiedy przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku
pierwszy rok albo majątek uwierzytelniony w
sprawozdaniu finansowym jest niewystarczający) może zgodzić się lub ich wymagać. Na
tej podstawie, przedsiębiorca może wykazać

swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak GWARANCJA BANKOWA
czy UBEZPIECZENIE.

kie sprawozdania, chociażby ze względu na to,
iż tylko nieliczni w tej branży są na tzw. pełnej
księgowości.

Reasumując powyższe regulacje unijne, zasadą
jest, że podstawową formą poświadczenia zdolności finansowej firmy transportowej jest roczne
sprawozdanie finansowe, natomiast gwarancja
bankowa lub ubezpieczenie, są dopuszczalne
tylko na zasadzie wyjątku.

Zatem tu zrodziła się kolejna wątpliwość….

W związku z powyższym stanem prawnym, w
praktyce pojawiało się coraz to więcej wątpliwości, a wśród najbardziej problematycznych wydały się takie kwestie jak:
Jak należy odnieść się do kwestii, iż dopuszczalne formy poświadczeń dla firm transportowych
wymienione w ustawie o transporcie drogowym
są inne niż w ww. rozporządzeniu unijnym. I czy
w związku z zaistniałą sprzecznością norm przepisów prawa krajowego z normami unijnymi, organy zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa
międzynarodowego powinny wymagać od przewoźników form poświadczeń finansowych wymienionych jedynie w rozporządzeniu unijnym.
A jeśli tak to:
Skoro ani przepisy rozporządzenia unijnego ani
ustawa o transporcie drogowym nie regulują
kwestii dotyczących wymagań, np. w stosunku do wymogów jakie powinno spełniać roczne
sprawozdanie finansowe, ani regulacje te nie
czynią w tym przedmiocie żadnych odesłań do
innych przepisów szczegółowych, to czy zasadnym jest odniesienie się na tej płaszczyźnie do
prawa krajowego, a dokładnie do ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.
1994 Nr 121 poz. 591), które reguluje zagadnienia sporządzania sprawozdań finansowych,
i czy w ogóle taką formę sprawozdań chodzi ?
Przyjmując, iż w takim przypadku zasadnym byłoby stosowanie w tym zakresie wyłącznie przepisów ustawy o rachunkowości, oznaczałoby to,
iż tylko nieznaczna część podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w postaci transportu drogowego byłaby w stanie sporządzić ta-

Czy organy licencyjne mogą uwzględniać sprawozdania finansowe, które nie spełniają w pełni
wymagań określonych w ustawie o rachunkowości np. tj. nie zgłoszenie przed rozpoczęciem
roku rozliczeniowego do urzędu skarbowego
chęci rozliczanie się na podstawie sprawozdania finansowego bądź sprawozdań nie zawierają wszystkich pozycji określonych w tej ustawie
o rachunkowości?
A zatem …
Czy przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą pełnej
księgowości w związku
z wejściem w życie przepisów wspólnotowych
są zobligowani sporządzać uproszczony bilans,
rachunek zysków i strat na potrzeby odnowienia
licencji, zezwolenia lub zgłoszenia nowego pojazdu do licencji, i czy prowadząc jedynie książkę przychodów
i rozchodów mogą taki bilans sporządzić.
A jeśli tak, to:
Jaki podmiot jest uprawniony do sporządzenia i
podpisania takiego sprawozdania finansowego
czy też bilansu. Skoro rozporządzenie stanowi,
że taki dokument ma być poświadczony przez
audytora bądź osobę upoważnioną. W tym przypadku wydaje, się iż bazując nawet na przepisach ustawy o rachunkowości, można przyjąć,
iż jako „audytora” należy rozumieć biegłego
rewidenta, lub jako „osobę upoważnioną” kierownika jednostki (czyli w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest to osoba
fizyczna, która prowadzi tą działalność).
Okazało się, iż problemów związanych z poświadczaniem zdolności finansowych form
transportowych zrodziły się nie tylko w obszarze
sprawozdań finansowych, ale także wokół kolejnej formy jaką jest UBEZPIECZENIE.

Zgodnie z art. 7 ustęp 2 rozporządzenia
1071/2009/WE w drodze odstępstwa od przedstawienia jako formy poświadczenia finansowego w formie rocznego sprawozdania finansowego właściwy organ może zgodzić się lub
wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją
zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia,
takiego jak gwarancja bankowa lub UBEZPIECZENIE, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub
innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty
określone w rozporządzeniu, których była mowa
powyżej.
W związku z pojawieniem się UBEZPIECZENIA jako dopuszczalnej formy poświadczenia
finansowego dla firm transportowych – co było
zupełnym NOVUM dla tego typu działalności,
zrodziły się niestety kolejne niebłahe problemy.
O jakie ubezpieczenia chodzi i jakie warunki powinno takie ubezpieczenie spełniać? Zgodnie z
ww. przepisem rozporządzenia jako przykładowe wymieniono ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej, w praktyce okazało się jednak,
że niektóre organy wydające licencję traktowały tego typu ubezpieczenie nie jako przykładowe, a jedynie jako wyłącznie dopuszczalne. W
związku
z tym problemem na rynku wykształciły „SPECJALNE ubezpieczenie udzielane wyłącznie na
potrzeby poświadczeń finansowych firm transportowych” i uznawane przez organy wydające
licencje. Jednakże do tego czasu praktykowana
była metoda w myśl porzekadła „co kraj to obyczaj” z tym, iż w tym przypadku można było rzec
„co urząd to inne zabezpieczenie”.
W zależności od regionu, urzędu wydającego
licencję, a nawet urzędnika uznawano różne
ubezpieczenia jedni aprobowali ubezpieczenia
OC, inni AC, a jeszcze inni w ogóle nie uznawali
i odmawiali przyjęcia ubezpieczenia jako formy
poświadczenia finansowego dla firm transportowych powołując się na art. 5 ust. 5 ustawy o
transporcie drogowym, który nie przewidywał i
nie przewiduje do dziś takiej formy poświadczenia finansowego.

W związku z powyżej przedstawionymi problemami dotyczącymi zabezpieczeń finansowych
firm transportowych, zwróćmy uwagę czy rozwiązaniem na te wszystkie dylematy prawne jest
podpisana przez Prezydenta w dniu 24 kwietnia
2013 r. nowelizacja ustawy o transporcie drogowym.
NOWEZLIZACJA USTAWY O TRANSPORCIE
DROGOWYM w 2013 r. – formy poświadczenia
finansowego dla firm transportowych.
W art. 5c ust. 3 znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym ustawodawca stanowi, iż
przedsiębiorca w celu wykazania spełniania
poświadczenia sytuacji finansowej swojej firmy
transportowej, spełnia ten wymóg jeżeli potwierdzi swoją zdolność finansową na odpowiednią
kwotę wskazaną ustawie, dokumentami takimi
jak:
1) roczne sprawozdanie finansowe
2) dokumentami potwierdzającymi:
a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę no
to, że w powyższym przepisie nie ustanowiono
wymogu pierwszeństwa, wobec którejkolwiek z
ww. form, jak ma to miejsce w przypadku rozporządzenia (WE) 1071/2009, które jako podstawową formę poświadczenia zdolności finansowej ustanawia roczne sprawozdanie finansowe,
a pozostałe formy tj. gwarancja bankowa i ubezpieczenie dopuszczalne są w drodze wyjątku.
Następnie uwagę przykuwa niespójność dopuszczalnych form wykazania wymogu sytuacji
finansowej firmy transportowej pomiędzy dopuszczalnymi formami wskazanymi w rozporządzeniu, a wymienionymi w nowelizacji ustawy o
transporcie drogowym. W tym obszarze pojawia

się wiele wątpliwości, takich jak:
Po pierwsze, katalog dopuszczalnych form poświadczających zdolność finansową firmy transportowe w ustawie o transporcie drogowym wydaje się być niezgodny z katalogiem tych form
wymienionych w przepisach rozporządzenia
WE (brak ubezpieczenia), który jest katalogiem
zamkniętym.
Po drugie, jeśli w rozporządzeniu ustanowiono
zamknięty katalog form poświadczeń finansowych, to wynika z tego, że wszelkie inne formy
nie wymienione w rozporządzeniu są niedopuszczalne i przepisy prawa krajowego nie mogę od
tej zasady czynić wyjątków skoro rozporządzenie nie daje takiego przyzwolenia ustawodawstwu krajowemu. W rozporządzeniu poza sprawozdaniem finansowym i gwarancją bankową
wymienionymi także w ustawie o transporcie
drogowej, nie przewidziano ponadto, żadnej z
innej formy które zostały wymienione w art. 5c
ust. 3 znowelizowanej ustawy.
Po trzecie, w rozporządzeniu jest mowa o ubezpieczeniu, podczas, gdy w nowelizacji takiej
formy na wykazania zdolności finansowej w art.
5c ust. 3 nie przewidziano. Ponadto art. 5c ust.
3 znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym stanowi odpowiednik art. 5 ust. 5 tej ustawy sprzed nowelizacji albowiem nie dokonano
żadnych zmian form poświadczeń finansowych
w stosunku do dotychczas wymienionych przed
omawianą nowelizacją.
W kontekście tego co powyżej nasuwa się kolejne pytanie, co z przedsiębiorcami, którzy po 4
grudnia 2011 r. swoją zdolność udokumentowali
właśnie ubezpieczeniem. Czy w dniu wejścia w
życie przepisów nowelizacji będą one ważne i
uznawane przez urzędy licencyjne. Otóż, odpowiedź na to pytanie i wszystkie powyższej wątpliwości dotyczące art. 5c ust. 3 znowelizowanej
ustawy o transporcie drogowym, zrodzone na
tle przepisów unijnych, odnajdujemy w art. 7b
ust. 1 nowelizacji, zgodnie z którym:

„PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY NIE JEST OBOWIĄZANY NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 330)
DO SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOŻE UDOKUMENTOWAĆ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ FINANSOWĄ,
O KTÓREJ MOWA W ART. 7 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1071/2009, W SPOSÓB
WSKAZANY W ART. 7 UST. 2 TEGO ROZPORZĄDZENIA”, którym jest mowa o gwarancji
bankowej i ubezpieczeniu.
Regulacja ta wskazuje na ubezpieczenia jako
jedną z dopuszczalnych form poświadczenia
finansowego poprzez odesłanie do przepisów
unijnych. Brak jest jakichkolwiek innych zapisów
regulacji dotyczących tego typu zabezpieczenie
np. o jakie ubezpieczenie chodzi.
Z powyżej przytoczonego artykułu wynika, iż
zasada pierwszeństwa wykazania zdolności finansowej w formie sprawozdania finansowego
dotyczy jedynie podmiotów zobowiązanych do
sporządzenia takiego sprawozdania na mocy
ustawy o rachunkowości. Zaś wszyscy inni przewoźnicy nie objęci regulacjami tej ustawy mogą
wykazać swoją zdolność w postaci gwarancji
bankowej i ubezpieczenia. I tu rodzi się kolejna
wątpliwość w związku z ustanowieniem art. 5c
ust. 3 znowelizowanej ustawy, dopuszczalnymi
wydają się także wszystkie inne formy poświadczeń zdolności finansowej w nim wyliczone, a
przecież takie formy jak: dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach
bankowych lub dostępnymi aktywami; posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych czy własność nieruchomości
– są formami nieprzewidzianymi w rozporządzeniu 1071/2009. Przypomnijmy w rozporządzeniu
ustanowiono katalog zamknięty dopuszczalnych
form , którymi firma transportowa może wykazać
swoją sytuację finansowa i majątkową.

Ponadto:
- po pierwsze – podmioty, które chcą swoją zdolność finansową potwierdzić w formie
sprawozdania finansowego, będą mogli to
uczynić jedynie, wówczas gdy sprawozdanie
będzie sporządzenie według wymogów i na
warunkach określonych w ustawie o rachunkowości. Co znacznie zmienia sytuację wielu
firm transportowych. Przypomnijmy, zgodnie
ze stanowiskiem wyrażonym przez GITD
Bds.TM, po wejściu w życie 4 grudnia 2011
r. rozporządzenia (WE) 1071/2009, każdy
przewoźnik (nawet nie będący podmiotem,
spełniającym wszystkie wymagania ustawy
o rachunkowości), mógł potwierdzić swoją
zdolność finansową w formie „coś na wzór”
uproszczonego sprawozdania finansowego”
sporządzonego nawet przez podmioty będące jedynie na książkach przychodów i rozchodów.
- po drugie – zarówno na podstawie przepisów wspólnotowych, jak i znowelizowanej
ustawy o transporcie drogowym każdy przed-

siębiorca musi wykazać, iż dysponuje środkami
finansowymi lub majątkowymi (kapitałem i rezerwami) o wartości co najmniej:
- równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i
- 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.
- po trzecie – sprawozdanie finansowe powinno być poświadczone przez uprawniony do tego
podmiot odpowiednio przez:
- audytora (biegłego rewidenta) LUB
- odpowiednio upoważnioną osobę (kierownika
jednostki)
- po czwarte – w nowelizacji nie wskazano jaki
rodzaj ubezpieczenia może stanowić formę poświadczenia zdolności finansowej przewoźnika
- po piąte – nadal wydaje się, iż pomimo przeprowadzenia tak obszernej nowelizacji
w dalszym ciągu nie rozwiano wątpliwość, co kolizji dopuszczalnych form poświadczeń zdolności
finansowych enumeratywnie wyliczonych w rozporządzeniu (WE) 1071/2009,
z tymi wyliczonymi w art. 5c ust. 3 znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym.

5 lutego 2013 roku rząd przekazał do sejmu rządową nowelizację kodeksowych przepisów o czasie pracy. Głównym celem wprowadzenia zmian
jest umożliwienie pracodawcom i pracownikom organizowanie czasu pracy
w drodze wzajemnych porozumień. Nowelizacja działu VI Kodeksu pracy
wprowadzi rozluźnienie ustawowych norm i swobodę, by pracownik i pracodawca mogli kształtować czas pracy stosownie do swoich potrzeb.

Projekt zmian kładzie główny nacisk na wprowadzenie ruchomego czasu pracy i wydłużenie
okresu rozliczeniowego czasu pracy. Poniżej
główne zmiany:
Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12
miesięcy
Obecnie okres rozliczeniowy może być wydłużony maksymalnie do 4 miesięcy i zależy od
obowiązującego pracownika systemu czasu
pracy. Długość okresu rozliczeniowego wynika z postanowień układu zbiorowego pracy lub
regulaminu pracy (obwieszczenia). Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość wydłużenia
okresu rozliczeniowego do maksymalnie 12
miesięcy jeżeli będzie to uzasadnione przyczyną obiektywną, techniczną lub dotyczącą organizacji pracy, a także zachowane będą ogólne
zasady dotyczące ochrony bezpieczeństwa
i zdrowia pracowników. Dłuższe okresy rozliczeniowe czasu pracy umożliwią pracodawcom racjonalne gospodarowanie czasem pracy, stosownie do zapotrzebowania na pracę w
danym okresie, a także ułatwią rekompensowanie pracy nadliczbowej czasem wolnym od
pracy. Nowelizacja zakłada także, gwarancję
pracownikowi prawa do minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli pracownik, w
danym miesiącu nie miałby prawa do wynagrodzenia, ze względu na rozkład czasu
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Projekt przewiduje także możliwość sporządzenia rozkładu czasu pracy danego pracownika na okres krótszy niż okres rozliczeniowy,
obejmujący jednak co najmniej 2 miesiące.
Projekt dopuszcza zarówno pisemną, jak i
elektroniczną formę takiego rozkładu. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy
będzie możliwe tylko po osiągnięciu w tej sprawie porozumienia pracodawcy z reprezentacją
pracowników.
Nowe przepisy wprowadzą także możliwość
zwracania dnia wolnego za święto lub za
pracę w dni wolne, nie tylko w danym okresie rozliczeniowym, ale i w następnym.
W obecnym stanie prawnym przepisy Kodeksu pracy nie regulują tzw. ruchomego czasu
pracy. To pracodawca określa konkretne go-

dziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Nowe
przepisy wprowadzą tzw. ruchomy czas pracy
polegający na dwóch odmianach: ustalaniu
rozkładów czasu pracy przewidujących różne
godziny rozpoczynania pracy, a także określaniu przedziału czasu, w którym pracownik powinien podjąć pracę. W pierwszym przypadku
pracodawca będzie mógł wyznaczać pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w
poszczególne dni pracy także w ten sposób,
iż w kolejnym dniu pracownik rozpoczynałby pracę o godzinie wcześniejszej niż w dniu
poprzednim. Drugim przypadku wyznaczony
byłby przedział czasu, w którym pracownicy
zobowiązani byliby do stawienia się w pracy.
Zmiany wprowadzają zasadę, że pracownicy będą mogli rozpoczynać pracę o różnych
godzinach, w zależności od dnia. Umożliwi to
pracownikowi elastyczne kształtowanie swojego czasu pracy (w zakresie godziny rozpoczęcia pracy), a tym samym pogodzenie pracy
z inną aktywnością (np. z obowiązkami rodzicielskimi, dokształcaniem się). Praca w czasie
ruchomym nie będzie uznawana za pracę nadliczbową jeżeli nie będzie przekraczała 8 godzin na dobę, 40 godzin pracy w ciągu pięciu
dni tygodnia. Wprowadza to tym samym nową
definicję doby pracowniczej. Obecnie doba
pracownicza to 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna
pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem
czasu pracy. Natomiast w sytuacji, gdy w kolejnym dniu pracownik rozpocznie pracę o godzinie wcześniejszej niż w dniu poprzednimw rozumieniu tych przepisów wykonuję pracę
jeszcze w poprzedniej dobie pracowniczej.
Co skutkuje godzinami nadliczbowymi. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy nie będzie
skutkowało godzinami nadliczbowymi.
Projektowane zmiany zgodnie z uzasadnieniem do projektu mają na celu wprowadzenie
do Kodeksu pracy rozwiązań, które pozwolą na
bardziej elastyczną organizację czasu pracy,
wpłyną na zwiększenie konkurencyjności firm,
a także zachowają dotychczasowe i stworzą
nowe miejsca pracy.

