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Rozkład czasu pracy a prawo 
kierowcy do odpoczynku
W branży transportowej nieprzewidziane wcześniej sytuacje 
wymuszają niejednokrotnie organizację dodatkowego przewozu 
lub szukanie zastępstwa. Z uwagi na obowiązujące przepisy, nie 
zawsze można polecić kierowcy wykonanie zadania, pomimo  
że deklaruje dyspozycyjność do jego realizacji.

Zagadnienie zastępstwa kierowcy warto omówić na przykładzie, w któ-
rym pracownik-kierowca 26 października 2015 r. świadczył pracę w godzi-
nach 7.00–15.00.

ciąg dalszy na stronie 4

Przeładowanie pojazdu – kto 
poniesie odpowiedzialność
Podczas rutynowych kontroli inspektorzy transportu drogowego 
kontrolują nie tylko dokumenty firmy, kierowcy i pojazdu, ale 
także dopuszczalne gabaryty pojazdu oraz sprawdzają, czy nie 
zostały przekroczone parametry w zakresie masy pojazdu oraz 
nacisków osi. Ten ostatni parametr stanowi niestety największy 
problem dla przewoźników, ponieważ na miejscu załadunku 
najczęściej są tylko wagi całościowe, które nie mierzą nacisków 
osi. Dlatego podczas załadunku trudno jest określić faktyczny 
nacisk na poszczególne osie pojazdu, a tylko niektóre pojazdy 
mają czujniki nacisku osi.

Dodatkowym problemem jest to, że znaczna część załadunków odbywa 
się przy drogach o niskiej nośności. Tak więc żeby dojechać do drogi 
o zwiększonym nacisku, trzeba uzyskać od zarządcy drogi odpowiednie 
zezwolenie, a to kosztuje i jest czasochłonne.

Jeżeli przewoźnik nie ma takiego zezwolenia i przytrafi się kontrola, 
może być nałożona kara. Przy czym w przypadku przekroczenia wyłącznie 
nacisku osi odpowiedzialność poniesie w zasadzie tylko firma transportowa, 
wyjątkiem jest przewóz materiałów sypkich lub drewna, podczas którego 
samo przekroczenie nacisku osi nie może skutkować nałożeniem sankcji.

ciąg dalszy na stronie 14
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akie s  skutki unie o liwienia 
kontroli na drodze
Przewoźnikom i kierowcom zależy na tym, żeby przyjęte zlecenia 
były wykonywane terminowo. Różnymi sposobami mogą chcieć 
zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień 
nieplanowanych przestojów. Takim przestojem, często uwa-

żanym przez nich za niepotrzebny, może być kontrola drogowa 
Inspekcji Transportu Drogowego lub innych służb. Szczegółowa 
kontrola czasu pracy kierowcy, stanu technicznego pojazdu lub 
innych regulacji związanych z wykonywaniem przewozu drogo
wego często zajmuje sporo czasu. Unikanie kontroli może się 
jednak okazać kosztowne.

Każdy uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek stosować się do pole
ceń i sygnałów wydawanych przez osoby uprawnione do kontroli. Jeżeli 
kierowca zignoruje sygnał, że ma się zatrzymać w wyznaczonym miejscu, 
funkcjonariusze dogonią go i ponownie wydadzą mu polecenie.

Jest to tzw. zatrzymanie dynamiczne. Jeśli kierowca nadal nie będzie 
chciał się podporządkować poleceniom, wówczas o pomoc w zatrzyma
niu go zostanie poproszona policja.

ciąg dalszy na stronie 6

onsekwencje unikania lu  
utrudniania kontroli w ir ie
Za niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia 
kontroli w całości lub w części Inspekcja Transportu Drogowego 
nakłada karę w wysokości 10.000 zł. Do rzadkości należą 
sytuacje, w których przedsiębiorca oświadcza, że nie podda 
się kontroli. Zwykle do takiego naruszenia dochodzi w wyniku 
mniej oczywistych zachowań kontrolowanego. Jednakże 
również w takim przypadku mogą grozić wysokie kary.

Kiedy zatem grożą tak wysoki kary? Dla kontrolowanego kosztowne 
może się okazać nieokazanie wymaganych dokumentów – rejestru kie
rowców czy pojazdów albo innych dokumentów związanych z wykony
waniem przewozu, jak również okazywanie podrobionych dokumentów, 
sporządzonych wyłącznie na potrzeby kontroli ITD.

Organ kontrolny ma obowiązek powiadomić pisemnie przedsiębiorcę 
o tym, że zamierza przeprowadzić kontrolę co najmniej siedem dni przed 
jej podjęciem. Zawiadomienia najczęściej są rozsyłane pocztą, ale zdarza 
się, że rozwożą je inspektorzy.

ciąg dalszy na stronie 9
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WSTĘP

Często zdarza się, że przewoźnicy, którzy dostali karę od Inspekcji 
Transportu Drogowego, uważają, że zostali ukarani niesłusznie. Twier-
dzą, że nie naruszyli przepisów albo że winien jest ktoś inny lub że przy-
czyną naruszenia były po prostu niesprzyjające okoliczności. Oczywiście  
– w takiej sytuacji można się odwołać od kary, ale trzeba wiedzieć jak. 
Wiele skarg jest bowiem rozpatrywana przez ITD negatywnie. Dlaczego? 
Ponieważ mało który z przewoźników czy zarządzających transportem 
umie napisać dobre, mocne odwołanie, poparte przepisami prawa. 

Jak to zrobić? Najlepiej skorzystać z rad doświadczonych ekspertów, 
którzy zetknęli się w swojej pracy z tysiącami odwołań i doskonale wiedzą, 
co działa, a co nie. Ich porady znajdą Państwo w tej książce. Nasi doradcy 
podpowiadają w niej Czytelnikom, jak pisać odwołania, żeby zostały rozpa-
trzone pozytywnie i jakich błędów unikać, żeby nie odebrać sobie szansy 
na sukces. Omawiają zarówno odwołania pisane do Inspekcji Transportu 
Drogowego, jak i skargi do sądu na decyzje ITD. Przedstawiają też orze-
czenia sądów w sprawach związanych z transportem drogowym – można 
w nich znaleźć wiele wskazówek, które kary nakładane na przewoźnika 
są zasadne, a które nie. 

Nasza książka jest przeznaczona dla właścicieli firm transportowych. 
Nie zajmujemy się w niej karami nakładanymi na kierowców, w tym karami 
za brak opłat drogowych viaTOLL. Omawiamy decyzje ITD dotyczące 
przewoźników i menedżerów transportu – nakładane zarówno na pod-
stawie ustawy o transporcie drogowym, jak i innych przepisów.

UOZ12.indd   7 15.03.2016   16:50



Kontrole i kary ITD – jak się od nich odwołać

8

Jeśli zostaniemy niesłusznie ukarani, nie rezygnujmy z dochodzenia 
swoich racji. Dzięki odwołaniu możemy uzyskać dużo mniejszą karę niż 
w pierwotnej decyzji inspektora ITD albo nawet całkowite jej umorzenie. 
Warto więc walczyć o swoje.
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ROZDZIAŁ 1.  
KTO ODPOWIADA ZA NARUSZENIA 
PRZEPISÓW TRANSPORTOWYCH

Kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego na podstawie 
taryfikatorów zamieszczonych w ustawie o transporcie drogowym grożą:
z	 kierowcy,
z	 osobie zarządzającej transportem,
z	 osobie wykonującej przewozy drogowe (właścicielowi firmy transpor-

towej) lub przewozy na potrzeby własne,
z	 spedytorowi, nadawcy, odbiorcy, załadowcy, organizatorowi wycieczki, 

organizatorowi transportu i operatorowi publicznego transportu 
zbiorowego.

Trzeba przy tym pamiętać, że osoby wykonujące transport drogowy to 
nie tylko podmioty wpisane do ewidencji działalności gospodarczej, lecz 
także te, które formalnie takiej działalności nie zgłosiły, ale ją wykonują. 
Przedsiębiorcą wykonującym transport drogowy jest bowiem każdy pod-
miot, który faktycznie podejmuje działalność gospodarczą, bez względu 
na to, czy ją zarejestrował.

1.1. Kary dla kierowców
Kary przewidziane dla kierowców zawiera załącznik nr 1 do ustawy. 

Kierowcę wolno ukarać grzywną m.in. za naruszenie:

UOZ12.indd   9 15.03.2016   16:50
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z	 obowiązku posiadania w pojeździe wymaganych dokumentów,
z	 zasad dotyczących maksymalnego dziennego czasu prowadzenia 

pojazdu, dziennego czasu odpoczynku lub maksymalnego czasu pro-
wadzenia pojazdu bez przerwy, określonych w rozporządzeniu WE  
nr 561/2006 oraz w umowie AETR,

z	 zasad regulujących użytkowanie urządzeń rejestrujących samoczyn-
nie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy 
i czas odpoczynku, określonych w rozporządzeniu Rady (EWG)  
nr 3821/85.

Odpowiedzialność kierowcy nie ma charakteru administracyjnego. 
Kary grzywny wymierza mu się na podstawie przepisów postępowania 
w sprawach o wykroczenia. Nakładane są w formie mandatów karnych. 
W przypadku odmowy przyjęcia mandatu ITD kieruje wniosek do sądu 
o ukaranie.

Grzywny mogą być nałożone na kierowcę zarówno podczas kontroli 
przeprowadzanej w trakcie przewozu, jak i tej dokonywanej w siedzibie 
firmy. Do końca 2011 roku nakładano je tylko na drodze. W związku ze 
zmianą ustawy o transporcie drogowym od początku 2012 roku kierowcy 
płacą dużo więcej kar. Kierowca nie może już odetchnąć z ulgą, gdy po 
okresie 28 dni zda szefowi wykresówki, na których zarejestrowały się jego 
naruszenia. W razie kontroli w przedsiębiorstwie i tak za nie odpowie.

1.2. Kary dla właścicieli firm
Taryfikator dla przedsiębiorców stanowi załącznik nr 3 do ustawy  

o transporcie drogowym. Te kary są nakładane w drodze decyzji ad-
ministracyjnej. Jeżeli właściciel firmy transportowej jest jednocześnie 
zarządzającym transportem (ma certyfikat kompetencji zawodowych 
i został zgłoszony jako zarządzający do organu udzielającego licencji),  
w niektórych sytuacjach odpowiada za naruszenia jako zarządzający. Omó-
wimy to dokładniej w dalszej części tego rozdziału.

Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy są od siebie niezależ-
ne, a więc ukaranie jednego z nich nie oznacza, że drugi nie zostanie  
ukarany. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną 
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