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WYSOKIE KOMPETENCJE ZAWODOWE JEDNYM Z WARUNKÓW 

WYKONYWANIA ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO 

 

W artykule omówiono wymagania, które musi spełnić przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika transportu drogo-

wego. Jednolite stosowanie wspólnych zasad określających dostęp do zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób przyczyni 

się do wykonywania działalności opartej na zasadach uczciwej konkurencji, do podniesienia poziomu kwalifikacji zawodowych 

przewoźników czy też do poprawy jakości świadczonych usług. Wysokie kompetencje zawodowe przewoźników oraz przestrze-

ganie przepisów prawa przyczyni się do zachowania dobrej reputacji, a w konsekwencji do wykonywania zawodu przewoźnika 

drogowego w sposób ciągły. 

 

WSTĘP 

Transport drogowy ma ogromne znaczenie dla Zjednoczonej 
Europy, ponieważ umożliwia współzawodniczenie tego regionu 
z resztą świata w dziedzinie rozwoju gospodarczego, jak również 
w dziedzinie zatrudnienia i jakości codziennego życia jej mieszkań-
ców. Transport, to sektor gospodarki narodowej umożliwiający pozo-
stałym sektorom sprawne i efektywne funkcjonowanie. O dużym zna-
czeniu transportu drogowego decyduje fakt, że jest to transport 
szybki i elastyczny, że to właśnie dzięki pojazdom samochodowym 
możliwy jest dowóz przesyłek dla potrzeb innych gałęzi transportu – 
lotniczego, czy morskiego. Co więcej część podatku od paliw dostar-
czanych dla potrzeb transportu drogowego jest przeznaczana na roz-
wój np. transportu kolejowego. Transport drogowy umożliwia wy-
godny i szybki sposób dostarczania produktów 
i materiałów. Można go z łatwością dostosowywać do potrzeb klien-
tów. Zarówno rodzaj pojazdów, ich wyposażenie i ładowność dopa-
sowuje się do wymagań, ze względu na przewożone towary, jak rów-
nież do indywidualnych potrzeb klientów. Transport drogowy umożli-
wia bezpośredni przewóz różnych towarów.  

Rozwój transportu spowodował, że transport drogowy, będący 
najczęściej wykorzystywaną formą transportu, ma także największy 
udział w zanieczyszczeniu środowiska. Prowadzone są natomiast in-
tensywne prace zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu 
transportu na środowisko, poprzez wdrażanie coraz bardziej rygory-
stycznych norm emisji spalin i co za tym idzie nowych rozwiązań w 
zakresie napędów pojazdów.. Zanieczyszczenie powietrza, emisja 
hałasu, wypadki drogowe, zatory drogowe, skażenie wody, zajmowa-
nie coraz większej powierzchni terenu przez infrastrukturę drogową, 
wiążą się z wysokimi kosztami, jakie muszą ponosić wszyscy miesz-
kańcy Ziemi, a nie tylko użytkownicy transportu. Z powyższego wy-
nika, że transport drogowy ma swoje zalety i wady. Jest jednak w du-
żej mierze niezastąpiony.  

1. WARUNKI WYKONYWANIA ZAWODU PRZEWOŹNIKA 
DROGOWEGO 

Wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w Państwach 
Członkowskich Unii Europejskiej uregulowane zostało odpowiednimi 
przepisami prawa.. W UE usługi w zakresie transportu drogowego 
świadczone są przez wyspecjalizowanych przewoźników drogowych 

mających odpowiednie pojazdy samochodowe, a także odpowiednie 
uprawnienia. Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogo-
wego muszą spełnić m.in. wymagania określone w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 paź-
dziernika 2009 roku, które ma zastosowanie do wszystkich przedsię-
biorców, którzy mają siedzibę we Wspólnocie i wykonują zawód prze-
woźnika drogowego. Dotyczy ono również przedsiębiorców, którzy 
mają zamiar wykonywać zawód przewoźnika drogowego. Przedsię-
biorcy muszą spełnić poniższe wymogi: 

 posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw człon-
kowskich, 

 posiadać odpowiednią zdolność finansową, 

 cieszyć się dobrą reputacją, 

 posiadać wymagane kompetencje zawodowe. 
Państwo członkowskie siedziby przedsiębiorstwa zobowiązane 

jest sprawdzać, czy przedsiębiorca w sposób ciągły, nieprzerwanie 
spełnia wymienione wyżej wymagania. Przestrzeganie prawa i sku-
teczna kontrola zapewnią, że przedsiębiorcy będą prowadzić działal-
ność gospodarczą w sposób rzeczywisty i ciągły. Stosowanie jedno-
litych, wspólnych zasad przyczyni się do podniesienia poziomu kwa-
lifikacji zawodowych przewoźników, racjonalizacji rynku, poprawy ja-
kości świadczonych usług, jak również do zwiększenia bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. Nieprzestrzeganie jednolitych zasad może 
doprowadzić do zakłóceń na rynku transportowym, co nie będzie ko-
rzystne dla przewoźników drogowych, ich klientów i całej gospodarki.  

 
Warunek posiadania bazy eksploatacyjnej jest spełniony, je-

żeli przedsiębiorca dysponuje miejscem wyposażonym w odpowiedni 
sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadze-
nie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w 
skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: 
miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ła-
dunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów. 

 
Kolejny warunek, który musi być spełniony w celu wykonywania 

zawodu przewoźnika drogowego to posiadanie odpowiedniej zdol-
ności finansowej zapewniającej podjęcie prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie transportu drogowego, a więc dysponowa-
nie kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej 9.000 euro - na 
pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogo-
wego oraz 5.000 euro - na każdy następny pojazd. Przedsiębiorca 
musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić 
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swoje zobowiązania finansowe. Odpowiednia sytuacja finansowa 
musi być właściwie udokumentowane np. sprawozdaniem finanso-
wym. Uznawana jest również gwarancja bankowa albo ubezpiecze-
nie odpowiedzialności zawodowej.  

 
Kolejny warunek, który musi być spełniony to dobra reputacja. 

Państwo członkowskie, uwzględniając sposób postępowania przed-
siębiorcy, współpracujących z nim zarządzających transportem oraz 
innych odpowiednich osób określa, czy wymóg dobrej reputacji jest 
aktualny. Dobrej reputacji zarządzającego transportem lub przedsię-
biorcy nie mogą podważać żadne poważne zarzuty, takie jak wyroki 
skazujące lub sankcje za popełnione poważne naruszenia w dziedzi-
nach: 

 prawo handlowe, 

 prawo upadłościowe, 

 płace i warunki zatrudnienia w zawodzie, 

 prawo o ruchu drogowym, 

 odpowiedzialność zawodowa, 

 handel ludźmi lub narkotykami.  
Ponadto warunek dobrej reputacji jest spełniony jeżeli zarządza-

jący transportem lub przedsiębiorca w jednym lub kilku państwach 
członkowskich nie zostali skazani ani nie nałożono na nich sankcji za 
poważne naruszenie przepisów dotyczących: 

 czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu 
pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych, 

 maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu 
międzynarodowym; 

 kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców, 

 badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych 
do ruchu, w tym obowiązkowych badań technicznych pojazdów 
silnikowych, 

 dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rze-
czy lub, w odpowiednim przypadku, dostępu do rynku przewozu 
drogowego osób, 

 bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecz-
nych, 

 instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodza-
jach pojazdów; 

 praw jazdy, 

 dostępu do zawodu, 

 transportu zwierząt. 
 
Jeżeli przedsiębiorca, osoba zarządzająca transportem lub 

osoba fizyczna, zostali w jednym lub w kilku państwach członkow-
skich skazani za popełnienie poważnego przestępstwa lub nałożono 
na nich sankcje za jedno z najpoważniejszych naruszeń przepisów 
wspólnotowych właściwy organ państwa członkowskiego (organ wła-
ściwy w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz za-
wieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu prze-
woźnika drogowego) przeprowadza postępowanie administracyjne w 
odpowiednim terminie i należycie zakończone. W ramach postępo-
wania ustala się, czy w określonym przypadku i w danych okoliczno-
ściach utrata dobrej reputacji stanowiłaby nieproporcjonalną reakcję. 
Każda decyzja musi być z należytą starannością umotywowana i uza-
sadniona. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego 
właściwy organ wydaje decyzję o uznaniu, że: 
1. dobra reputacja pozostaje nienaruszona, albo; 
2. utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję za nało-

żone sankcje. 
Właściwy organ może uznać, że utrata dobrej reputacji będzie 

stanowiła nieproporcjonalną reakcję za naruszenia. Wówczas wydaje 
decyzję, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona. W przypadku, 

stwierdzenia, że na przedsiębiorcę lub zarządzającego transportem 
nałożono sankcje będące podstawą do utraty dobrej reputacji, wów-
czas wszczyna postępowanie administracyjne. Jeżeli w wyniku po-
stępowania organ stwierdzi, że osoba utraciła dobrą reputację, a więc 
utraciła zdolność do kierowania operacjami transportowymi, posia-
dacz certyfikatu musi zwrócić certyfikat do właściwego organu. Infor-
macje o utracie uprawnień do zarządzania transportem są odnotowy-
wane w systemie, w celu udostępnienia aktualnych informacji innym 
właściwym organom. Szczegółowe informacje w przedmiotowym za-
kresie są niezwykle istotne, ponieważ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, gdy zarządzający transportem utraci dobrą reputację, to 
wówczas traci prawo do wykonywania zawodu przewoźnika. Do 
czasu zastosowania środków rehabilitacyjnych, które spowodują za-
tarcie skazania lub uznanie nałożonych sankcji za niebyłe, certyfikat 
nie jest ważny w żadnym państwie członkowskim. Wykonywanie 
transportu drogowego w przypadku, gdy przedsiębiorcy zawieszono 
zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest 
równoznaczne z wykonywaniem przewozu bez zezwolenia.  

W rozporządzeniu (WE) 1071/2009 w załączniku IV zamiesz-
czono wykaz najpoważniejszych naruszeń, do których należą:  
1. a) przekroczenie maksymalnych sześcio- lub czternastodnio-

wych okresów prowadzenia pojazdu o co najmniej 25%, 
b) przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, o co najmniej 50% 
maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu bez prze-
rwy lub czasu odpoczynku trwającego nieprzerwanie przynajm-
niej 4,5 godziny. 

2. Brak tachografu lub ogranicznika prędkości lub korzystanie z nie-
legalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządze-
niach rejestrujących lub ograniczniku prędkości, lub fałszowanie 
wykresów lub danych pobranych z tachografu lub karty kierowcy. 

3. Kierowanie pojazdem bez ważnego certyfikatu stwierdzającego 
zdatność do ruchu drogowego, jeżeli taki dokument jest wyma-
gany na mocy prawa wspólnotowego, lub z poważnym uszkodze-
niem między innymi układu hamulcowego, kierowniczego, 
kół/opon, zawieszenia lub podwozia, które mogłoby stanowić 
bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego prowa-
dzące do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu. 

4. Transport towarów niebezpiecznych, których transport jest zaka-
zany lub które są przewożone w sposób zakazany lub bez ze-
zwolenia, lub bez oznaczenia ich w pojeździe jako towarów nie-
bezpiecznych, i tym samym zagrożenie/stanowienie zagrożenia 
życia lub środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby to do pod-
jęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu. 

5. Przewóz osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy lub przez 
przedsiębiorcę, który nie posiada ważnej licencji wspólnotowej. 

6. Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, 
kartą, której nie jest posiadaczem lub którą otrzymał na podsta-
wie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów. 

7. Przewóz towarów przekraczających o 20% lub więcej maksy-
malną dopuszczalną masę całkowitą w przypadku pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton oraz 
przekraczających o 25% lub więcej – w przypadku pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 ton. 
 
Kategorie naruszeń, rodzaje i wagi zostały ustalone po konsul-

tacjach z państwami członkowskimi i zainteresowanymi podmiotami 
unijnymi. Najpoważniejsze naruszenia określone w załączniku IV do 
rozporządzenia (WE) 1071/2009 stanowiły górny próg odniesienia 
dla oceny poziomu wagi innych odnośnych naruszeń. Rozporządze-
nie (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. ustanawia wspólny wykaz 
kategorii, rodzajów i stopni poważnych naruszeń, które mogą prowa-
dzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. Roz-
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porządzenie przewiduje ponadto maksymalną częstotliwość wystę-
powania naruszeń, powyżej której powtarzające się poważne naru-
szenia uznaje się za poważniejsze, uwzględniając liczbę kierowców 
wykonujących operacje transportowe, którymi kieruje zarządzający 
transportem. Naruszenia podzielono na trzy kategorie według stwa-
rzanego ryzyka śmierci lub ciężkich obrażeń.  

Zharmonizowana kategoryzacja naruszeń ma na celu zapewnie-
nie uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami, bardziej zhar-
monizowanego egzekwowania przepisów i skutecznego funkcjono-
wania systemu wymiany informacji europejskiego rejestru przedsię-
biorstw transportu drogowego.  

 
Kompetencje zawodowe, to kolejny wymóg który musi być 

spełniony przez przedsiębiorców. Dokumentem potwierdzającym po-
siadanie przez przewoźnika kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do pod-
jęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu 
drogowego jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Instytut Trans-
portu Samochodowego w Warszawie zajmuje się merytoryczną i for-
malną stroną procesu certyfikacji: organizacją egzaminów, prowa-
dzeniem obsługi informatycznej, wydawaniem certyfikatów i archiwo-
waniem niezbędnej dokumentacji. Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami w zakresie certyfikacji przewoźników drogowych, od 2012 roku 
Instytut Transportu Samochodowego przeprowadza egzaminy dla 
przewoźników drogowych. Obecnie obowiązują dwa rodzaje egzami-
nów: na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Drogowym Transpor-
cie Rzeczy i Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Drogowym 
Transporcie Osób.  

Trudno oszacować liczbę osób, które uzyskały certyfikat i są za-
trudnione w transporcie. Do 31 grudnia 2014 roku wydano ponad 118 
tys. certyfikatów. 

Wysoki poziom kwalifikacji zawodowych zarządzającego trans-
portem ma bezpośredni wpływ na zwiększenie społeczno-ekono-
micznego odbioru sektora transportowego. Zatem kandydaci do funk-
cji zarządzającego transportem powinni dysponować wiedzą fa-
chową na wysokim poziomie. Zarządzający transportem musi speł-
niać wymagania w zakresie dobrej reputacji i kompetencji zawodo-
wej. Ponadto musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie Wspól-
noty Europejskiej.  

Aby zapewnić uczciwą konkurencję wspólne zasady dotyczące 
wykonywania zawodu przewoźnika drogowego powinny być stoso-
wane w jak najszerszym stopniu do wszystkich przedsiębiorców. 

Poziom wiedzy sprawdzany podczas obowiązkowego egzaminu 
obejmuje zagadnienia związane z drogowym przewozem rzeczy i 
drogowym przewozem osób w następujących dziedzinach: 

 prawa cywilnego, 

 prawa handlowego, 

 prawa socjalnego, 

 prawa podatkowego, 

 działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębior-
stwa, 

 dostępu do rynku, 

 norm technicznych i technicznych aspektów działalności, 

 bezpieczeństwa drogowego. 
 
Egzamin dla wszystkich uczestników składa się z dwóch części: 

 testu pisemnego z pytaniami wielokrotnego wyboru, 

 zadania egzaminacyjnego.  
Zdawalność na poszczególnych egzaminach kształtuje się 

w granicach 52 – 53%, co świadczy o tym, że egzamin nie jest zwykłą 
formalnością i należy się do niego odpowiednio przygotować. Zgod-
nie z obowiązującymi przepisami zakres egzaminu jest szeroki, co w 

konsekwencji daje gwarancję, że przewoźnicy posiadają wysoki po-
ziom wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do kierowania 
przedsiębiorstwem transportowym. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu Instytut Trans-
portu Samochodowego w Warszawie, jako jednostka certyfikująca, 
wydaje Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Osoby, które legitymują 
się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych stu-
diów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplo-
mowych, których program obejmuje cały zakres zagadnień objętych 
egzaminem, zwolnione są z egzaminu pisemnego. Na podstawie 
przesłanych dokumentów, Instytut wydaje tym osobom certyfikat. 
Certyfikat jest imienny i nie może być przekazywany osobom trzecim.  

Aby utrudnić fałszowanie certyfikatów, dokument ten posiada 
cechy bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu 1071/2009 WE. 
Certyfikat uzyskany w jednym z państw UE, zgodny z jednolitym wzo-
rem, uznawany jest przez państwo członkowskie na terenie którego 
przedsiębiorca ma swoją siedzibę za wystarczający dokument w za-
kresie kompetencji zawodowych. Certyfikat wydawany jest beztermi-
nowo, co nie oznacza, że przewoźnik lub osoba zarządzająca trans-
portem zawsze, bez ograniczeń, mogą posługiwać się tym dokumen-
tem. Przedsiębiorca i zarządzający transportem muszą spełniać wa-
runki związane z wymogiem dobrej reputacji. 

Na rysunku 1 przedstawiono wzór certyfikatu kompetencji zawo-
dowych. 

 
Rys. 1. Wzór certyfikatu kompetencji zawodowych 
Źródło: ITS 

 
Każde przedsiębiorstwo transportowe zajmujące się transpor-

tem drogowym powinno określić osobę o dobrej reputacji i wymaga-
nych kompetencjach zawodowych do pełnienia funkcji zarządzają-
cego transportem. Osoby te powinny posiadać miejsce zamieszkania 
w państwie członkowskim oraz w sposób rzeczywisty i ciągły zarzą-
dzać operacjami transportowymi przedsiębiorstwa. Zgodnie z rozpo-
rządzeniem 1071/2009 zarządzający transportem oznacza osobę fi-
zyczną zatrudnioną przez przedsiębiorcę lub, jeżeli przedsiębiorca 
jest osobą fizyczną, tę osobę fizyczną lub, w razie potrzeby, inną 



I Organizacja i zarządzanie 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 1905 
 

osobę fizyczną wyznaczoną przez tego przedsiębiorcę na podstawie 
umowy. 

Uczciwa konkurencja i transport drogowy wykonywany z posza-
nowaniem przepisów wymuszają stworzenie jednolitego poziomu 
nadzoru i monitorowania w państwach członkowskich. W tym celu w 
poszczególnych państwach UE tworzone są krajowe rejestry przed-
siębiorców transportu drogowego, które będą połączone na szczeblu 
wspólnotowym. W rejestrze będą znajdowały się informacje o przed-
siębiorcach posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego, którzy od wyznaczonego przez to państwo 
właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego, poważnych naruszeniach przez nich popeł-
nianych oraz osobach, które zostały uznane za niezdolne do kiero-
wania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywró-
cenia dobrej reputacji. Rejestr w Polsce będzie prowadzony w syste-
mie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Dro-
gowego. Forma i rodzaj przekazywania danych do Rejestru przez or-
gany odpowiednie do swych kompetencji określona będzie w Usta-
wie o zmianie ustawy o transporcie drogowym (2016 r). Głównym ce-
lem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym jest wdrożenie prze-
pisów UE. 

Dostęp do aktualnych danych o przedsiębiorcach transportu dro-
gowego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa transportu drogowego 
i obrotu transportowego poprzez możliwość wyboru uczciwych przed-
siębiorców, a wyeliminowanie nieuczciwych oraz stworzy warunki do 
uczciwej konkurencji przewoźników. Utworzenie rejestru ma przyczy-
nić się do skutecznego nadzorowania przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego rów-
nolegle w kilku państwach członkowskich UE. Nadzorowanie przed-
siębiorcy w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów 
prawa jest bardzo istotne, ponieważ ich ignorowanie może prowadzić 
do zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia lub stwierdzenia niezdolno-
ści do wykonywania zawodu zarządzających transportem.  

Przyjęto założenie, że zgodnie z projektowanymi przepisami 
dane gromadzone w ewidencji przedsiębiorców, którzy mają zezwo-
lenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą jawne 
i publicznie dostępne. Natomiast dane gromadzone w ewidencji po-
ważnych naruszeń oraz ewidencji osób, które zostały uznane za nie-
zdolne do kierowania operacjami transportowymi będą udostępniane 
jedynie upoważnionym organom oraz Szefowi Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego. 

PODSUMOWANIE 

Sektor transportu jest kluczowym elementem gospodarki. Sektor 
ten ma duże znaczenie nie tylko w kontekście krajowym, ale również 
europejskim, gdyż płynny przepływ dóbr decyduje o skali wykorzysta-
nia szans płynących ze wspólnego unijnego rynku wewnętrznego. 
Udział transportu drogowego w przewozie ładunków w ostatnich la-
tach systematycznie wzrastał i w 2000 r. wynosił 79%, natomiast w 
2014 r. – już 84%. Dużo szybciej rósł udział transportu drogowego w 
wykonanej pracy przewozowej – od 26% w 2000 r. do 75% w 2014 r. 

W transporcie drogowym dominujący udział mają przedsiębior-
stwa zarejestrowane w sekcji „Transport lądowy i rurociągowy” klasy-
fikacji PKD. W 2014 r. zarejestrowano w tej sekcji ponad 226 tys. firm. 
Wśród przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym za-
robkowym przeważały mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących 

do dziewięciu osób włącznie). Ich udział wyniósł 62,6% w całkowitej 
masie przewiezionych ładunków i 29,7% w pracy przewozowej wyra-
żonej w tonokilometrach. 

Z powyższego jednoznacznie wynika, że wysokie kompetencje 
przewoźników drogowych jak i osób zarządzających transportem 
mają, w świetle obowiązujących przepisów, decydujący wpływ na po-
zycję przedsiębiorstwa na rynku. Wysokie kompetencje przewoźni-
ków pozwolą na wyeliminowanie popełniania naruszeń, które osta-
tecznie mogą prowadzić do zawieszenia lub zamknięcia działalności 
gospodarczej polegającej na zarobkowym przewozie towarów lub 
osób. 
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High professional competencies as one of conditions  
for practising a profession of road carrier 

In this work requirements for practising a profession of 

road carrier are discussed. Complying in uniform manner with 

common principles defining access to profession of road car-

rier of passengers or goods contributes to performing eco-

nomic activity based on rules of fair competition, raising the 

level of professional qualifications of road carriers, as well as 

improving the quality of services offered. High professional 

competencies of road carriers and observing regulations will 

contribute to maintaining good reputation, and in conse-

quence to performing profession of road carrier in continuous 

manner. 
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