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WStęp

Kierowca, wyruszając w trasę, musi zabrać ze sobą komplet doku-
mentów. Oprócz tych potwierdzających jego uprawnienia, musi posiadać 
również dokumenty związane z działalnością transportową przedsiębior-
stwa. Brak któregokolwiek z nich jest najczęstszą przyczyną nakładania 
kar przez Inspekcję Transportu Drogowego podczas kontroli na drodze. 

Jednak odpowiedzialność za brak wymaganych dokumentów spoczywa 
nie tylko na kierowcy. Ukarany może zostać również zarządzający trans-
portem i przedsiębiorca. Dlatego nie można lekceważyć spraw związanych 
z dokumentacją i liczyć na to, że kierowca będzie pamiętał o zabraniu 
niezbędnych zaświadczeń i licencji. Przed każdym wyjazdem w trasę na-
leży upewnić się, czy w pojeździe znajduje się kompletna dokumentacja 
niezbędna do wykonywania danego przewozu.

Ponadto warto, aby kierowca zabierał ze sobą także dokumenty do-
datkowe – które nie są wymagane przez przepisy, ale często się przydają. 
Mogą bowiem nie tylko ułatwić pracę, ale również uchronić firmę przed 
konsekwencjami finansowymi. 

Informacje o tym, w jakie dokumenty wyposażyć kierowcę, komu  
i jaka kara grozi za niewypełnienie tego obowiązku oraz wiele praktycz-
nych porad na temat wystawiania i przechowywania dokumentacji znajdą 
Państwo w naszej książce.
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RozDział 1.  
RoDzaJe DokumentóW 
Wymaganych poDczaS pRzeWozu 

1.1. cztery grupy dokumentów 

Każdy kierowca, wyjeżdżając w trasę, musi mieć przy sobie cztery rodzaje 
dokumentów:
1) odnoszące się do kierowcy wykonującego transport, 
2) związane z pojazdem, którym się porusza, 
3) potwierdzające dostęp przedsiębiorstwa do rynku przewozowego oraz
4) odnoszące się do ładunku, który jest przewożony. 

1.1.1. Dokumenty kierowcy 

Do pierwszej grupy dokumentów należą przede wszystkim osobiste 
dokumenty kierowcy, które potwierdzają jego uprawnienia do kierowania 
pojazdem, do wykonywania zawodu kierowcy oraz dokumenty ewiden-
cjonujące czas pracy kierowcy. Należą do nich:
z	 prawo jazdy,   
z	 zaświadczenie o spełnianiu wymogów ustawy lub wpis do prawa jazdy 

potwierdzający posiadanie ważnych badań lekarskich i psychologicz-
nych oraz kwalifikacji,
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z	 tarcze tachografu, czyli wykresówki i/lub dane cyfrowe,
z	 zaświadczenia o działalności, czyli o nieprowadzeniu pojazdu bądź 

prowadzeniu pojazdu wyłączonego z przepisów,
z	 świadectwo kierowcy. 

1.1.2. Dokumenty pojazdu

W skład drugiej grupy dokumentów wymaganych podczas kontroli 
drogowej wchodzą dokumenty związane z pojazdem wykorzystywanym 
do przewozu, a więc:
z	 dowód rejestracyjny pojazdu,
z	 ubezpieczenie OC,
z	 upoważnienie do korzystania z pojazdu,
z	 w przypadku poruszania się płatnymi odcinkami dróg krajowych kie-

rowca musi też zadbać, aby w pojeździe znajdowała się sprawna jed-
nostka pokładowa viaBOX, oraz nadzorować, czy za jej pośrednictwem 
pobierane są opłaty drogowe (viaBOX sygnalizuje to dźwiękowo),

z	 w przypadku wykonywania transportu drogowego z przekroczeniem 
granic UE, w wymaganych przypadkach – certyfikat EURO jako 
załącznik do zezwolenia międzynarodowego.

1.1.3.  Dokumenty potwierdzające dostęp przedsiębiorstwa  
do rynku przewozowego

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność transportową, musi dys-
ponować dokumentami potwierdzającymi jego uprawnienia oraz zezwo-
leniami na wykonywanie określonych przewozów. Kierowca musi więc 
obowiązkowo posiadać w pojeździe takie dokumenty, jak:
z	 wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 

lub licencji na krajowy transport drogowy,
z	 wypis z licencji wspólnotowej,
z	 zezwolenie na przewóz osób.
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