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Przedłużająca się kontrola drogowa. Zdarza się, że kierowca, z  obawy przed 
karą, nie okazuje do kontroli wszystkich wymaganych wykresówek lub innych 
dokumentów. To znaczne utrudnia analizę, zmusza inspektora do ponownego 
udania się do pojazdu, często do przesłuchania kierowcy, a te czynności są czaso-
chłonne. Kontrole przedłużają się jednak często, pomimo okazania przez kierowcę 
wymaganych dokumentów i udzielenia niezbędnych wyjaśnień. Dlaczego? O tym 
przeczytasz w kolejnej aktualizacji.

Problematyczne sytuacje z  kartą kierowcy. Kierowcy mają nie tylko problem 
z obsługą tachografów. Zdarza się, że karta kierowcy również przysparza kłopo-
tów, np. zostanie zgubiona albo jej właściciel zapomni ją wylogować. Szczegóły 
i nowe wytyczne Unii Europejskiej na ten temat opiszemy już niedługo.

Przechowywanie dowodów na wszczęcie postępowania i  mandatów od ITD. 
Inspekcja Transportu Drogowego nakłada mandaty karne albo wydaje decyzję 
o  nałożeniu kary administracyjnej. Czy przedsiębiorca transportowy powinien 
przechowywać te dokumenty? Jeśli tak, to jak długo i co mu grozi, jeżeli nie za-
stosuje się do tego obowiązku? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w kolejnym 
z numerów. 

Kontrola transportu drogowego w Niemczech. Współpraca z Niemcami w za-
kresie transportu towarów oraz osób jest bardzo rozwinięta. Mimo że stale wzra-
sta profesjonalizm polskich przewoźników, to niemieckie służby kontrolne rygo-
rystycznie ich sprawdzają. Kary za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia 
nr 561/2006 lub wymogów dotyczących dopuszczalnych parametrów pojazdu by-
wają bardzo surowe. Więcej na ten temat w najbliższych numerach.

W następnych 
aktualizacjach poradnika

„Firma transportowa”

Co zrobić, gdy kierowca źle wykonał swoją pracę • Jak przebiega ważenie 
pojazdu • Kto będzie teraz płacił za brak elektronicznej opłaty drogowej
Co zrobić gdy kierowca źle

PRAKTYCZNE  WSKAZÓWKI
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Szanowni Państwo!

Ustawa zmieniająca zasady odpowiedzialności i kwoty w systemie viaTOLL została 
podpisana przez Prezydenta. Należy spodziewać się, że wejdzie w życie na począt-
ku 2015 roku. Już teraz przygotowaliśmy artykuł na ten temat, w którym szczegó-
łowo opisujemy zmiany: „ViaTOLL – odpowiedzialność spadnie na przewoźnika”. 

Ponadto odpowiadamy na pytanie, co można zrobić, jeżeli kierowca nie przyłoży 
się za bardzo do powierzonego mu zadania i przez to fi rma poniesie straty. O tym 
piszemy w artykule pt.: „Kierowca źle wykonał swoje obowiązki – co może zrobić 
fi rma”.

W tym numerze przybliżamy również temat ekojazdy ciężarówek, która pozwoli 
zaoszczędzić niebagatelne kwoty, oraz ważenia pojazdów, które przysparza prze-
woźnikom problemów. 

Życzę miłej lektury

Izabela Kunowska
redaktor poradnika „Firma transportowa”

Wystarczy wybrać numer 22 318 07 44, podać PIN 
— i już można porozmawiać z naszym ekspertem.

Oferta dostępna tylko dla stałych Czytelników poradnika „Firma transportowa”!

W październiku na Państwa pytania odpowiada Adam Janus, ekspert w dziedzinie 
prawa transportowego.
Dyżur odbywa się w piątki w godzinach 17.00−18.00, temat: kontrola Inspekcji 
Transportu Drogowego, PIN: 8945. 

Specjalnie dla Czytelników poradnika 
„Firma transportowa” dyżur telefoniczny eksperta
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Nowości – najświeższe zmiany

BELGIA – KONTROLA SPRAWDZI ZAPISY 
TACHOGRAFU

Kierowcy dostaną karę, tylko gdy zostaną przyłapani na 
odbieraniu regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie 
pojazdu. Jednak inspektorzy będą musieli sprawdzić, czy 
kierowcy nie są w trakcie skróconego odpoczynku.

najświeższe zmiany
IRU (Międzynarodowa 

Unia Transportu Drogowego) 
wystosowała wniosek do belgij-
skiego ministerstwa transportu 
z pytaniami, jak przebiega kon-
trola odbierania regularnego 
tygodniowego odpoczynku 
w kabinie ciężarówki. 

Poprzednie dni 
nieważne

Belgijskie ministerstwo po-
twierdziło, że kara będzie grozić 
kierowcy, który zostanie złapa-
ny na gorącym uczynku, czyli 
w trakcie odbierania regularne-
go odpoczynku tygodniowego 
w aucie. Jeżeli kontrolerzy na-
kryją kierowcę na odbieraniu 
odpoczynku w  kabinie, lecz 
z zapisów tachografu będzie 
wynikać, że jest to odpoczynek 
skrócony, a nie regularny, nie 
dostanie kary. 

Skoro naruszenie może być 
stwierdzone jedynie w chwili 

jego popełniania, to inspektor 
nie ma prawa żądać dowodów, 
że kierowca nie odbierał regu-
larnego odpoczynku w kabinie 
we wcześniejszym okresie. Nie 
będą więc wymagane żadne 
zaświadczenia o nieprowadze-
niu pojazdu wystawione przez 
pracodawcę.

Nie tylko zagraniczni 
kierowcy 

Władze belgijskie dodały, 
że rozporządzenie nr 561/2006 
określa, iż w trakcie odpoczyn-
ku kierowca swobodnie dys-
ponuje swoim czasem. Jednak 
warunek ten nie zostanie speł-
niony, gdy kierowca przerwie 
odpoczynek, aby zapewnić 
bezpieczeństwo ładunku, np. 
pojedzie z hotelu, żeby spraw-
dzić naczepę lub chłodnię.

Okazało się także, że prze-
pisy te dotyczą wszystkich kie-
rowców odbierających odpo-
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czynek w kabinie pojazdu na 
terytorium Belgii, a więc także 
Belgów. W związku z tym nie 
można mówić o dyskrymina-
cji ze względu na kraj pocho-
dzenia przedsiębiorstwa lub 
kierowcy. 

Sprzeciw wobec Belgii 
i Francji

Na posiedzeniu Komisji 
Socjalnej IRU Zrzeszenie Mię-
dzynarodowych Przewoźni-
ków w Polsce wyraziło sprze-
ciw wobec tak restrykcyjnych 
kar we Francji i Belgii. Zwró-
ciło uwagę na nieadekwatność 
kar wobec przewinienia oraz 
brak jakichkolwiek francu-
skich wytycznych w zakresie 
stosowania i egzekwowania 
tych przepisów. Ponadto bra-

kuje właściwej infrastruktury 
(parkingi strzeżone z hotela-
mi) koniecznej do spełnienia 
wymogów określonych we 
francuskich przepisach bez 
narażenia ładunku na uszko-
dzenie lub zniszczenie.

Obecnie trwa wszczęte 
wobec Francji postępowanie 
wyjaśniające. Dalsze działa-
nia będą uzależnione od od-
powiedzi strony francuskiej 
i ewentualnych decyzji Komisji 
Europejskiej w tym zakresie. 
Złagodzenie lub uchylenie tych 
przepisów ma być osiągnięte 
dzięki współpracy z instytu-
cjami UE.

Adam Hrycak
prawnik, specjalista z zakresu 

transportu drogowego

BIAŁORUŚ PODWYŻSZYŁA OPŁATY DROGOWE 

Wzrosły stawki opłat za przejazd po białoruskich drogach 
dla ciężarówek. Opłaty dla lżejszych pojazdów zostały takie 
same. 

Od 1 października 2014 r. 
na Białorusi obowiązują wyższe 
opłaty za przejazd dla niektó-
rych kategorii samochodów. Na 

podwyżki muszą być przygoto-
wani kierowcy pojazdów:
 2-osiowych o dmc powyżej 

3,5 t − 0,09 euro/km,
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 3-osiowych o dmc powyżej 
3,5 t − 0,115 euro/km,

 4-osiowych (i  więcej) 
o dmc powyżej 3,5 t − 0,145 
euro/km.
Kierowcy, którzy podróżują 

autami o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 
3,5 t, będą nadal płacić tyle 
samo, a więc 0,04 euro/km.

Obowiązek zapłaty za prze-
jazd po białoruskich drogach 
dotyczy pojazdów lub zespołów 
pojazdów o masie całkowitej po-
wyżej 3,5 t oraz pojazdów o dmc 
poniżej 3,5 t spoza Unii Celnej 

(Republika Białorusi, Federacja 
Rosyjska, Kazachstan). 

Aby móc uiszczać opłatę, 
trzeba zarejestrować się w sys-
temie BelToll. Można to zrobić 
za pośrednictwem strony in-
ternetowej BelToll, operatora 
karty flotowej lub w jednym 
z punktów obsługi klienta. 

Źródło: 
 www.belltoll.by

Anna Kolasa
specjalista z zakresu 

transportu drogowego 

PRZEWOŹNIK MUSI PRZEKAZYWAĆ NADAL 
TE SAME DANE DO ORGANU 

Mając zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego, licencję lub zezwolenie na przewóz osób, trzeba 
podać organowi wydającemu te uprawnienia informacje, 
których zażąda.

Zmodyfikowano rozpo-
rządzenie dotyczące danych 
i  informacji, które przewoź-
nik musi przekazywać do or-
ganu w związku z prowadzo-
ną działalnością. Wynika to 
ze zmiany przepisów ustawy 
o transporcie drogowym w 

2013 roku, która wprowadziła 
zezwolenie na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego 
oraz licencję wspólnotową. 
Wcześniej rozporządzenie 
dotyczyło jedynie licencji 
krajowych, międzynarodowych 
i zezwoleń na przewozy osób.
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Transport rzeczy
Zatem organ wydający 

uprawnienia transportowe 
może zażądać od przedsię-
biorcy informacji dotyczących:
 daty rozpoczęcia lub zaprze-

stania wykonywania trans-
portu drogowego objętego 
zezwoleniem na wykony-
wanie zawodu przewoźnika 
drogowego lub licencją,

 nazwiska i  imienia oraz 
stanowiska osoby zarzą-
dzającej transportem, która 
legitymuje się certyfikatem 
kompetencji zawodowych, 
lub nazwiska i imienia oso-
by uprawnionej do wyko-
nywania zadań zarządza-
jącego transportem.

Nie będzie trzeba informo-
wać organu o:
 rodzaju wykonywanych 

przewozów,
 rodzaju i liczbie pojazdów, 

którymi wykonywany jest 
przewóz.
Zawarto to w projekcie, ale 

ostatecznie zrezygnowano z tego.

Przewóz osób
Przedsiębiorcy mający zez-

wolenia na wykonywanie prze-

wozów regularnych, regular-
nych specjalnych, wahadło-
wych i  okazjonalnych będą 
musieli przedstawić organowi 
informacje na temat:
  daty rozpoczęcia lub za-

przestania wykonywania 
przewozu objętego zezwo-
leniem,

  rodzaju wykonywanych 
przewozów,

  rodzaju i liczby pojazdów, 
którymi wykonywany jest 
przewóz.
Ponadto organ może zażą-

dać przedstawienia dokumen-
tów dołączanych do wniosku 
o wydanie tych zezwoleń.

Czas na dostarczenie 
danych

Wymienione informa-
cje, tak jak do tej pory, mają 
obejmować okres 3 miesięcy 
wstecz, a przewoźnik będzie 
musiał je dostarczyć w ciągu 
dwóch tygodni od dnia dorę-
czenia wezwania.

Poza tym organ będzie 
mógł zażądać od przewoźni-
ka przedstawienia wszystkich 
lub niektórych dokumentów 
(albo ich kserokopii) dołącza-
nych do wniosku o wydanie 
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zezwolenia na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogo-
wego, o  udzielenie licencji 
wspólnotowej albo licencji 
na wykonywanie krajowego 
transportu osób pojazdem 
przeznaczonym konstruk-
cyjnie do przewozu od 8 do 
9 osób łącznie z  kierowcą. 
Na dostarczenie tych doku-
mentów przewoźnik będzie 
miał nie mniej niż 3 tygodnie. 
Wskazane terminy mogą ulec 
przedłużeniu na wniosek 
przewoźnika, jeśli uzasadni 
to ważnymi powodami.

Podstawa prawna: 
 rozporządzenie ministra 

infrastruktury i  rozwoju 
z 8 września 2014 r. w spra-
wie danych i  informacji, 
które przewoźnik drogowy 
jest obowiązany przekazy-
wać do organu w związku 
z prowadzoną działalno-
ścią w zakresie przewozu 
drogowego (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1217).

Adam Hrycak
prawnik, specjalista z zakresu 

transportu drogowego 

KIEROWCA JUŻ NIE PRZEGAPI PIESZEGO 
WIECZOREM 

Od 1 września 2014 r. piesi muszą obowiązkowo nosić 
odblaski po zmroku. Dotyczy to także dorosłych.

Jeśli ktoś porusza się po 
drodze poza terenem zabudo-
wanym, musi mieć na sobie ja-
kiś odblaskowy element. W grę 
wchodzą opaski, zawieszki, 
kamizelki odblaskowe oraz 
ubrania z wszytymi elemen-
tami odblaskowymi. Ważne 
jest tylko to, żeby odblaski były 
widoczne dla kierowców.

Dzięki elementom odbla-
skowym pieszy widoczny jest 
na nieoświetlonej drodze już 
z odległości 150 m. Natomiast 
jeśli ich nie ma, kierowca może 
dostrzec go dopiero z odległości 
20 m. Samochód jadący z do-
puszczalną poza terenem zabu-
dowanym prędkością (90 km/h) 
pokonuje w ciągu jednej sekundy 
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dystans 25 m. Aby odpowiednio 
zareagować, pozostaje mu więc 
mniej niż sekunda.

Mandaty za brak obowiąz-
kowych odblasków wynoszą 
od 20 do 500 zł. Do tej pory 
taki obowiązek obejmował wy-
łącznie dzieci do 15. roku życia. 
Teraz dotyczy także dorosłych. 
Odblasków nie muszą używać 
jedynie osoby przemieszczające 
się po drodze przeznaczonej 

tylko dla pieszych, po chodniku 
lub w strefie zamieszkania. 

Podstawa prawna:
 ustawa z 23 lipca 2013 r. 

o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 991).

Adam Hrycak
prawnik, specjalista z zakresu 

transportu drogowego

KONSTYTUCYJNOŚĆ KAR ZA NIEOPŁACENIE 
E-MYTA NIE BĘDZIE BADANA

Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w spra-
wie pytania sformułowanego przez WSA w Warszawie. Sąd 
zakwestionował zgodność z konstytucją art. 13k ust. 1 ustawy 
o drogach publicznych. 

Zgodnie z zakwestionowa-
nym przepisem za brak elektro-
nicznej opłaty drogowej grozi 
kara w  wysokości 3.000 zł,
a  w  przypadku uiszczenia 
opłaty w niepełnej wysokości 
− 1.500 zł. WSA stwierdził, że 
kary za każdą bramownicę są 
nieproporcjonalne do wagi na-
ruszenia, a kierowca najczęściej 
nie ma wpływu na stan konta, 

więc to nie on powinien być 
karany.

 Brak związku ze sprawą
Zdaniem trybunału pytanie 

to nie spełniało jednej z ko-
niecznych przesłanek. Cho-
dzi o to, że nie miało związku 
z konkretnym postępowaniem 
toczącym się w sprawie o sygn. 
akt VI SA/Wa 201/13, w której 
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WSA zwrócił się o rozstrzy-
gnięcie zgodności przepisów 
z konstytucją. 

W  tej sprawie kierowca 
był jednocześnie właścicielem 
firmy transportowej. W takiej 
sytuacji argumentacja WSA 
o braku wpływu kierowcy na 
powstanie naruszenia (nie-
opłacenie przejazdu) była 
nietrafna. Również zarzut 
dotyczący zwielokrotnienia 
kar za przejazd pod wieloma 
bramownicami nie odnosił się 
do tej sprawy, gdyż zaskarżona 
przez kierowcę-przewoźnika 
decyzja dotyczyła jednej kary 
w kwocie 3.000 zł. 

Zwrot kar
Niezależnie od tego TK 

wskazał jednak, że zakwe-
stionowany przez warszaw-
ski sąd przepis może być 
stosowany zgodnie z konsty-
tucją bez konieczności pyta-
nia o jego konstytucyjność. 
TK zwrócił w  tym zakresie 
uwagę na inne wyroki WSA 
w Warszawie, w których traf-
nie zakwestionowano wielo-
krotne karanie kierowców 
za przejazd jednym odcin-

kiem drogi w zależności od 
liczby znajdujących się tam 
bramownic.

Gdyby TK uznał te przepisy 
za niezgodne z konstytucją, np. 
w zakresie dotyczącym nakła-
dania kar za każdą przejechaną 
bramownicę, wówczas kierow-
cy ukarani w taki sposób mo-
gliby wnioskować do GITD 
o wznowienie postępowania. 
Dotyczyłoby to również tych 
kierowców, którzy już zapłacili 
kary. Postępowanie musiałoby 
zostać wznowione i jeśli kara 
została już uiszczona, GITD 
musiałby ją zwrócić. Jeżeli 
kara nie została jeszcze uisz-
czona, wznowienie postępo-
wania skutkowałoby natomiast 
uchyleniem decyzji o nałoże-
niu kary i umorzeniem postę-
powania.

Źródło:
 postanowienie Trybunału

Konstytucyjnego z 10 wrześ-
nia 2014 r., sygn. akt P 
36/13.

Adam Hrycak
prawnik, specjalista z zakresu 

transportu drogowego
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BĘDZIE ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH 
WYPŁACANIA RYCZAŁTU ZA NOCLEG

Rząd zaproponował dwa sposoby wypłacania kierowcom 
należności z tytułu delegacji. Kierowcy będą dostawać ry-
czałt w wysokości procentowej wartości diety lub dodatek 
za rozłąkę. 

zapowiedzi zmian
Przedstawiciele rządu spo-

tkali się we wrześniu z pełno-
mocnikami organizacji zrzesza-
jących przewoźników w związku 
z planami zmian przepisów do-
tyczących wypłaty kierowcom 
ryczałtu za nocleg. Ministerstwo 
Infrastruktury przedstawiło dwa 
projekty zmian w ustawie o cza-
sie pracy kierowców. Jest to od-
powiedź na uchwałę Sądu Naj-
wyższego z 12 czerwca 2014 r., 
która nakłada na przewoźników 
obowiązek wypłacania ryczałtu 
za nocleg w kabinie pojazdu. 
Jedno z rozwiązań wybiorą or-
ganizacje przewoźników oraz 
związki zawodowe kierowców 
w drodze konsultacji.

Nowy sposób liczenia 
ryczałtu

Pierwszy z projektów zakłada 
ustanowienie w ustawie o czasie 
pracy kierowców odrębnego od 
Kodeksu pracy rozporządzenia 

w sprawie należności przysługu-
jących kierowcy z tytułu podróży 
służbowej krajowej oraz zagra-
nicznej. Ma ono szczegółowo 
określać wysokość oraz warunki 
ustalania należności oraz wska-
zać wysokość diet uwzględniają-
cą czas trwania podróży, limit za 
nocleg, a także warunki zwrotu 
kosztów przejazdów, noclegów 
i innych wydatków.

Zgodnie z projektem roz-
porządzenia kierowca będący 
w delegacji na terenie kraju do-
stanie zwrot kosztów noclegu 
w hotelu w wysokości potwier-
dzonej rachunkiem, jednak nie 
wyższej za dobę niż określony 
w rozporządzeniu procent die-
ty. Natomiast jeśli kierowcy 
nie zapewniono bezpłatnego 
noclegu, odebrał odpoczynek 
w  kabinie pojazdu albo nie 
przedłożył rachunku z hotelu, 
otrzyma ryczałt wyliczony jako 
procentowa wartość diety. Staw-
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ka diety będąca punktem wyj-
ścia do określenia ryczałtu nie 
została jeszcze określona. Będą 
ją negocjować przedstawiciele 
przewoźników i kierowców. 

Jeżeli kierowca pojedzie 
za granicę, otrzyma zwrot 
kosztów noclegu w  hotelu 
w  wysokości stwierdzonej 
rachunkiem. Maksymalna 
wysokość tej kwoty (wyra-
żonej w euro) będzie jednak 
określona w rozporządzeniu. 
Jeśli kierowcy nie zapewnio-
no bezpłatnego noclegu, ode-
brał odpoczynek w  kabinie 
pojazdu albo nie przedłożył 
rachunku z hotelu, otrzyma 
ryczałt w euro w wysokości 
określonej w rozporządzeniu. 
Ryczałt będzie można wypłacić 
w walucie uzgodnionej z kie-
rowcą. W  rozporządzeniu 
nie wskazano żadnej stawki 
przysługującego ryczałtu. Ma 
ona również zostać ustalona 
w drodze negocjacji. 

Dodatek za rozłąkę
Drugi projekt zmian w usta-

wie o czasie pracy kierowców 
przewiduje, że kierowcy będzie 
wypłacany specjalny dodatek za 
rozłąkę, jeśli pojedzie w podróż 

służbową. Nie będą mu się na-
leżały dieta i ryczałt za nocleg. 

Warunki wypłacania do-
datku ma określać układ zbio-
rowy pracy lub regulamin 
wynagradzania albo umowa 
o pracę (jeśli pracodawca nie 
jest objęty układem zbioro-
wym pracy lub nie ma obo-
wiązku ustalić regulaminu 
wynagradzania). Również nie 
określono jeszcze wysokości 
stawki tego dodatku. 

Etap legislacyjny:
 projekty ustaw o  zmia-

nie ustawy o czasie pracy 
kierowców oraz projektu 
rozporządzenia ministra 
infrastruktury i  rozwoju 
w sprawie wysokości oraz 
warunków ustalania na-
leżności przysługujących 
kierowcy z tytułu podróży 
służbowej na obszarze kraju 
oraz poza granicami kraju 
– przekazane do konsultacji 
organizacjom zrzeszającym 
przewoźników i związkom 
zawodowym kierowców.

Adam Hrycak
prawnik, specjalista z zakresu 

transportu drogowego
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