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Zmianv warunkOw wvkonvwania zawodu 
przewoZnika drogowego w Unii Europejskiej 

wst~p 
W styczniu 2009 r. Rada Unii Europejskiej 

przyj~!a trzy dokumenty, w kt6rych zawarte zo
sta!o wsp61ne stanowisko, dotyczqce zmian 
w zasadach dost~pu do rynku przewoz6w dro
gowych oraz wykonywania zawodu przewozni
ka drogowego. Przyj~te stanowiska dotyczq: 
'J warunk6w wykonywania zawodu przewoz-

nika drogowego,, 
::J zasad dost~pu do rynku dla us!ug autoka

rowych i autobusowych2 , 
....J zasad dost~pu do rynku mi~dzynarodowych 

przewoz6w drogowych3 . 
Stanowiska te podj~te zostaly zgodnie 

z procedurq okreslonq wart. 251 Traktatu usta
nawiajqcego Wsp61not~ Europejskq (TWE). Sta
nowiC! one kolejny etap w procedurze przyj~cia 
rozporz<!dzen, kt6re b~dq wi¥qce i stosowane 
bezposrednio we wszystkich panstwach cz!on
kowskich. Przewiduje si~. ie rozporzqdzenia te 
wejdq w i:ycie w dwa lata po opublikowaniu 
w Dzienniku Urz~dowym WE. Sa, to kolejne re
gulacje, kt6re b~dq mialy istotny wp!yw na funk
cjonowanie rynku przewoz6w drogowych. Ce
lowe jest wi~c jui: w tym momencie przedsta
wienie najwazniejszych postanowien tych roz
porz<!dzen. W niniejszym artykule zaprezento
wane zostanq przewidywane zmiany w zasa
dach dost~pu do rynku przewoz6w drogowych. 

1. uzasadnienie wprowadzenla 
rozporzqdzenia 

W uzasadnieniu do rozporzqdzenia regulujC!· 
cego warunki wykonywania zawodu przewoznika 
drogowego podkreslono, ie pelne utworzenie 
wewn~trznego rynku transportu drogowego opar
tego na uczciwych zasadach konkurencji wyma
ga jednolrtego stosowania wsp61nych zasad okre
slajqcych dost~p do zawodu przewoznika drogo
wego. Te wsp61ne zasady, zdaniem tw6rc6w re
gulacji, przyczyniq si~ do podniesienia poziomu 
kwalifikacji zawodowych przewoznik6w, racjonali· 
zacji rynku, poprawy jakosci swiadczonych us!ug, 
a taki:e do zwi~kszenia bezpieczenstwa drogowe
go. Ulatwiq one r6wniei: przewoznikom drogowym 
skuteczne korzystanie ze swobody przedsi~bior
czosci. Realizacja tych cel6w jest zgodna z zalo
i:eniami europejskiej polityki transportowej4 . 

Dotychczasowe regulacje dost~pu do ryn
ku przewoz6w drogowych zawarte by!y w ak
tach krajowychs , wdrai:ajqcych postanowienia 

dyrektywy Rady 96/26JWE6 . Doswiadczenia sto
sowania tych regulacji wskazujq na ich niesku
tecznosc oraz brak jednolitosci wdroi:onych roz
wiC!zan w poszczeg61nych panstwach czlonkow
skich. Rozbieinosci te, jak podkreslono w uza
sadnieniu wsp61nego stanowiska, maja, wielo
rakie negatywne konsekwencje. W szczeg61no
sci prowadzq one do: 
~ zak!6cenia konkurencji, 
Jot braku przejrzystosci rynku, 
'"i niejednakowego poziomu kontroli, 
;jo'; ryzyka, i:e przedsi~biorstwa zatrudniaja,ce 

pracownik6w o niskim poziomie kwalifikacji 
zawodowych b~dq ignorowa!y przepisy 
w sprawie bezpieczenstwa drogowego i po
lityki socjalnej lub przestrzegaly jew ograni
czonym zakresie, co moi:e zaszkodzic wi
zerunkowi sektora. 
Doceniajqc znaczenie przedstawionych, 

negatywnych konsekwencji braku jednolitych 
regulacji , Rada stoi na stanowisku, i:e naleiy 
unowoczesni6 istniejqce zasady dost~pu do 
zawodu przewoznika drogowego. Powinny one 
zapewnic jednolite i skuteczniejsze ich stoso
wanie. Skutecznym instrumentem przestrzega
nia tych zasad b~dzie rozporza,dzenie. Ten ro
dzaj unijnych regulacji jest aktem prawnym 
o charakterze og61nym i wia,za,cym w calosci. 
Oznacza to, i:e stosuje si~ je bezposrednio. Roz
porzqdzenie ustanawia wi~c prawa, kt6re zaczy
najq obowiqzywac z efektem natychmiastowym 
we wszystkich panstwach cz!onkowskich nata
kiej samej zasadzie jak przepisy prawa krajo
wego, bez potrzeby podejmowania jakichkol
wiek dzialan przez wladze krajowe. Dyrektywy 
europejskie natomiast wyznaczaja, cele, jakie 
majq osiqgnq6 panstwa cz!onkowskie, pozosta
wiaja,c im wyb6r srodk6w s!ui:a,cych do osiq· 
gni~cia tych cel6w. Zasady okreslone w dyrek
tywie wymagaja, przyj~cia stosownych regula
cji przez organy panstw czlonkowskich. Majq 
one jednak pewien margines swobody, 
uwzgl~dniajqcy specyfik~ krajowq. Prowadzi to 
do wspomnianego braku jednolitosci zasad do
st~pu do zawodu przewoznika. 

2. zakres stosowania 
rozporzqdzenia 

Przygotowywane rozporzqdzenie b~dzie 
mialo zastosowanie do wszystkich przedsi~
biorstw, kt6re majq siedzib~ we Wsp61nocie 

i wykonujC! lub majC! zamiar wykonywac zaw6d 
przewoznika drogowego rzeczy lub os6b. Roz
porzqdzenie stanowi, i:e zaw6d przewoznika 
drogowego os6b oznacza dzia!alnosc kai:de
go przedsi~biorstwa ui:ytkujqcego pojazdy sil· 
nikowe o odpowiedniej konstrukcji i wyposai:e· 
niu, przeznaczone do przewozu ponad dziewi~
ciu os6b, lqcznie z kierowcq, w celu swiadcze· 
nia us!ug przewozu os6b dost~pnych publicz
nie lub dost~pnych dla pewnych grup os6b 
w zamian za oplat~ ponoszonq przez osob~ 
przewoi:onq lub przez organizatora transportu. 

W rozporza,dzeniu przewidziano przypadki, 
w kt6rych nie b~dzie ono stosowane. Dotyczq 
one lokalizacji przedsi~biorstw oraz zakresu 
prowadzonej dzia!alnosci. Pierwszy z tych przy
padk6w odnosi si~ do terytori6w najbardziej 
oddalonych, okreslony w art. 299, ust. 2 TWE. 
tj. francuskich departament6w zamorskich, Azo
r6w, Madery i Wysp Kanaryjskich. Przedsi~bior
stwa posiadaja,ce w tych regionach siedzib~ , 

kt6re przestrzegajq warunk6w wykonywania 
zawodu przewoznika drogowego tylko wskutek 
takiego dostosowania, nie powinny jednak miec 
moi:liwosci uzyskania licencji wsp61notowej. 
Dostosowanie warunk6w wykonywania zawo
du przewoznika drogowego nie powinno sta
nowic utrudnienia w wykonywaniu przewoz6w 
w regionach najbardziej oddalonych dla przed· 
si~?biorstw, kt6re zostalyby dopuszczone do wy
konywania zawodu przewoznika drogowego 
i spelniajq wszystkie warunki og61ne okreslone 
rozporza,dzeniu. 

Ze stosowania prezentowanego rozporza,
dzenia mogq zostac wylqczone r6wniei: przed
Si~?biorstwa, kt6re maja, nik!y wp!yw na rynek 
transportowy. Ocena tego wp!ywu dokonywa
na moi:e bye na podstawie rodzaju przewoi:o
nych rzeczy lub odleglosci przewozu. W rozpo
rzqdzeniu nie sprecyzowano jednak kryteri6w 
uznania wp!ywu jako .nikly". 

Wyla,czenie stosowania rozporzqdzenia 
dotyczy taki:e przedsi~biorstw: 
•!• wykonujqcych uslugi drogowego transpor· 

tu os6b wylqcznie w celach niezarobkowych 
lub bezplatnie, 

·:· kt6rych gl6wna dzialalnosc nie obejmuje 
drogowego transportu os6b, 

•!• wykonujqcych przewozy wylqcznie pojazda
mi silnikowymi, kt6rych maksymalna dopusz
czalna pr~?dkosc nie przekracza 40 km/h. 



3. warunki wykonywania zawodu 
przewoznika drogowego 

Przedsi~?biorstwa wykonujqce zaw6d prze
woznika drogowego muszq spelniac nast~?PU
jqce wymogi: 
a) posiadac rzeczywistq i stalq siedzib~? w jed-

nym z panstw czlonkowskich; 
b) cieszyc si ~? dobrq reputacjq; 
c) posiadac odpowiedniq zdolnosc finansowq; 
d) posiadac wymagane kompetencje zawo

dowe. 
Panstwa czlonkowskie mogq nalozyc dodat

kowe proporcjonalne i niedyskryminujqce wymo
gi, kt6re przedsi~?b iorstwa muszq spelniac, aby 
wykonywac zaw6d przewoznika drogowego. 

Wym6g dotyczqcy siedziby 
Wym6g dotyczqcy siedziby b~?dzie spelnio

ny jesli przedsi~?b iorstwo b~?dz ie : 
1. Posiadalo siedzib~? polozonq w tym panstwie 

czlonkowskim wraz z lokalami, w kt6rych na 
wniosek wlasciwego organu moze udost~?P
nic dokumenty dotyczqce prowadzonej dzia
lalnosci, w szczeg61nosci dokumenty ksi~?

gowe, akta dotyczqce pracownik6w, doku
menty zawierajqce dane na temat czasu pro
wadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszel
kie inne dokumenty, do kt6rych dost~p musi 
miec wlasciwy organ, aby sprawdzic, czy 
spelnione zostaly warunki przewidziane 
w rozporzqdzeniu. Panstwa czlonkowskie 
mogq wymagac, aby przeds i~?biorstwa na 
ich terytorium udost~?pnialy takie dokumen
ty w swoich lokalach w dowolnej chwili. 

2. Dysponowa!o - po wydaniu zezwolenia, tj. 
decyzji administracyjnej, kt6ra upowaznia do 
wykonywania zawodu przewoznika drogo
wego - co najmniej jednym pojazdem, kt6ry 
zostal zarejestrowany lub w inny spos6b 
wprowadzony do ruchu zgodnie z przepisa
mi panstwa czlonkowskiego. Przedsi~bior
stwo moie bye wlascicielem tego pojazdu 
lub dysponowac nim z innego tytulu, np. na 
podstawie umowy najmu z opcjq zakupu, 
umowy najmu, umowy leasingu. 

3. Prowadzilo swoje dzialania w spos6b rze
czywisty i ciqg!y za pomocq niezb~?dnego 
wyposazenia w bazie eksploatacyjnej, kt6ra 
znajduje si~? w tym panstwie cz!onkowskim. 

Wym6g dotyczqcy dobrej reputacji 
Przy okreslaniu, czy przedsi~?biorstwo spel

ni!o wym6g dobrej reputacji, panstwa czlonkow
skie uwzgl~?dniajq post~?powanie przedsi~bior
stwa, os6b zarzqdzajqcych transportem oraz 
ewentualnie innych odpowiednich os6b okre
slonych przez dane panstwo czlonkowskie. 
Kontrola dobrej reputacji moie wi~c odnosic si~? 
zar6wno do os6b fizycznych, jak i prawnych. 
Panstwa cz!onkowskie powinny okreslic wykaz 
os6b (stanowisk), kt6re powinny spe!niac 

wym6g dobrej reputacj. W szczeg61nosci do
tyczy to osoby zarzqdzajqcej transportem, tj. 
osoby zarzqdzajqcej w spos6b rzeczywisty i ciq
gly dzialalnosciq przewozowq przedsi~?biorstwa. 

Warunki dobrej repJtacji obejmujq co naj
mniej nast~?pujqce wymogi: 
1. Dobrej reputacji zarzqdzajqcego transpor

tem lub przedsi~?b iorstwa transportowego 
nie podwazajq zadne powazne zarzuty, ta
kie jak wyroki skazujqce lub sankcje za po
pelnienie powainego naruszenia obowiqzu
jqcych przepis6w krajowych w nast~pujq
cych dziedzinach: 

prawo handlowe, 
prawo upad!osciowe, 
place i warunki zatrudnienia w zawodzie, 
prawo o ruchu drogowym, 
odpowiedzialnosc zawodowa. 

2. Zarzqdzajqcy transportem lub przedsi~?bior

stwo transportowe nie zostali skazani za 
powazne przest~pstwo ani nie nalozono na 
nich sankcj i za powazne naruszenie 
przepis6w wsp61notowych dotyczqcych 
w szczeg61nosci: 

czasu prowadzenia pojazdu i odpoczyn
ku kierowc6w, 
czasu pracy oraz instalacji i uiywania 
urz(\dzen kontrolnych, 
maksymalnej masy i wymiar6w pojazd6w 
uzytkowych w ruchu mi~?dzynarodowym, 

wst~?pnych kwalifikacji i ustawicznego 
kszta!cenia kierowc6w, 
badan technicznych w celu dopuszcze
nia pojazd6w uiytkowych do ruchu , 
w tym obowiqzkowych badan technicz
nych pojazd6w silnikowych, 
dosi~?PU do rynku mi~dzynarodowych 

przewoz6w drogowych rzeczy lub os6b, 
bezpieczenstwa w drogowym przewozie 
towar6w niebezpiecznych, 
instalacji i uzywania ogranicznik6w pr~?d
kosci w niekt6rych rodzajach pojazd6w, 
prawa jazdy, 
dost~?pu do zawodu, 
transportu zwierzqt. 

Katalog najpowazniejszych naruszen prze
pis6w wsp61notowych obejmuje: 
0 przekroczenie maksymalnych szescio- lub 

czternastodniowych okres6w prowadzenia 
pojazdu o co najmniej 25%, 

:J przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, o co 
najmniej 50% maksymalnego dziennego 
czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy lub 
czasu odpoczynku trwajqcego nieprzerwa
nie przynajmniej 4,5 godziny, 

:J brak tachografu lub ogranicznika pr~?dkosci, 
::J korzystanie z nielegalnego urzqdzenia, kt6-

re moze zmieniac zapisy w urzqdzeniach 
rejestrujqcych lub ograniczniku pr~?dkosci , 

..J fa!szowanie wykres6w lub danych pobra-
nych z tachografu lub karty kierowcy, 

..J kierowanie pojazdem bez waznego certyfi
katu stwierdzajqcego zdatnosc do ruchu dro
gowego, jezeli taki dokument jest wymaga
ny na mocy prawa wsp61notowego, 

::J kierowanie pojazdem z powaznym uszko
dzeniem mi~dzy innymi ukladu hamulcowe
go. kierowniczego, k61, opon, zawieszenia 
lub podwozia, kt6re mog!oby stanowic bez
posrednie zagrozenie dla bezpieczenstwa 
drogowego prowadzqce do podj~cia decy
zji o unieruchomieniu pojazdu, 

..J transport towar6w niebezpiecznych, kt6rych 
przew6z jest zakazany lub kt6re SC\ przewo
zone w spos6b zakazany, bez zezwolenia. 
bez oznaczenia ich w pojezdzie jako Iowa
row niebezpiecznych, tym samym stanowiqC 
zagrozenie zycia lub srodowiska w takim 
stopniu, ze prowadziloby to do podj~?Cia 
decyzji o unieruchomieniu pojazdu, 

::J przew6z os6b lub towar6w bez waznego 
prawa jazdy lub przez przeds i~?biorstwo, kt6-
re nie posiada wainej licencji wsp61notowej, 

:J pos!ugiwanie si~ przez kierowc~? : 

- sfa!szowanq kart(\ kierowcy, 
- kart(\. kt6rej nie jest posiadaczem, 
- kartq, kt6rq otrzymal na podstawie falszy-

wych oswiadczen lub sfa!szowanych do
kument6w, 

:J przew6z towar6w przekraczajqcych o 20% 
lub wi~?cej maksymalnq dopuszczalnq mas~ 
calkowitq w przypadku pojazd6w o dopusz
czalnej masie ca!kowitej przekraczajqcej 
12 ton oraz przekraczajqcych o 25% lub wi~?Cej -
w przypadku pojazd6w o dopuszczalnej ma
sie ca!kowitej nieprzekraczajqcej 12 ton. 
Komisja moze rozszerzyc wykaz naruszen 

przepis6w wsp61notowych, kt6re prowadzq do 
utraty dobrej reputacji. 

Z zapis6w prezentowanego projektu rozpo
rzqdzenia wynika, ze ustalenie dobrej reputacji 
b~?dzie odbywa!o si~ w drodze decyzji admini
stracyjnej. Nie kazde bowiem powaine prze
st~pstwo lub sankcja za powazne naruszenie 
prowadzi do utraty dobrej reputacji. W przypad
ku skazania zarz(\dzajqcego transportem lub 
przedsi~?b iorstwa za takie przest~?pstwa lub na
ruszenia, wlasciwy organ panstwa czlonkow
skiego, w kt6rym przedsi~?biorstwo ma siedzi
b~? , przeprowadza post~?powanie administracyj
ne. W ramach post~?powania ustala si~?, czy 
w danym przypadku i w okreslonych okoliczno
sciach utrata dobrej reputacji stanowilaby nie
proporcjonalnq reakcj~?. Kazde takie ustalenie 
musi bye nalezycie umotywowane i uzasadnio
ne. Jesli w!asciwy organ uzna, ie utrata dobrej 
reputacji b~?dz ie stanowi!a nieproporcjonalnq 
reakcj~ . moie zdecydowac, ie dobra reputa
cja pozostanie nienaruszona. W takim przypad
ku uzasadnienie zostaje zapisane w rejestrze 
krajowym. Przyj~ta zasada prowadzi do znacz
nej swobody w ustalaniu warunku dobrej 
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reputacji, a w konsekwencji nie rozwiqzuje pro
blem6w, uzasadniajqcych wprowadzenie oma
wianego rozporzqdzenia. Dotyczy to w szcze
g61nosci nieskutecznosci regulacji oraz braku 
jednolitosci wdrozonych rozwiqzan w poszcze
g61nych panstwach czlonkowskich. W zalei:no
sci od subiektywnej oceny w post~powaniu ad
ministracyjnym te same powazne naruszenia 
przepis6w wsp61notowych mogq w jednym 
z panstw cz!onkowskich prowadzic do wydania 
decyzji o utracie dobrej reputacji, a w innym do 
uznania, ze utrata dobrej reputacji b~dzie sta
nowila nadmiernq reakcj~. 

W post~powaniu nad ustaleniem dobrej re
putacji panstwa czlonkowskie b~dq akceptowa
!y, jako wystarczajqcy dow6d dobrej reputacji 
w celu dost~pu do zawodu przewoznika drogo
wego, wyciqg z rejestru karnego lub - w przy
padku jego braku - podobny dokument wyda
ny przez w/asciwy organ Sqdowy lub admini
stracyjny w panstwie czlonkowskim, w kt6rym 
mieszkal zarzqdzajqcy transportem. W przypad
ku gdy panstwo lub panstwa czlonkowskie, 
w kt6rych mieszkal zarzqdzajqcy transportem, 
nie wydadzq takiego dokumentu, mozliwe b~

dzie zlozenie oswiadczenia pod przysi~gq lub 
uroczystego oswiadczenia przez zarzqdzajqce
go transportem przed w!asciwym organem Sq
dowym, organem administracyjnym lub przed 
notariuszem w panstwie czlonkowskim, w kt6-
rym mieszkal zarzqdzajqcy transportem. Taki 
organ lub notariusz wydaje zaswiadczenie po
twierdzajqce autentycznose oswiadczenia pod 
przys i~gq lub uroczystego oswiadczenia. 

Wym6g dotyczqcy zdolnosci finansowej 
W celu spelnienia wymogu odpowiedniej 

zdolnosci finansowej, przedsi~biorstwo musi 
bye w stanie w kazdym momencie roku finan
sowego spelnie swoje zobowiqzania finansowe. 
W tym celu przeds i~biorstwo '1/Ykazuje na pod
stawie poswiadczonych przez audytora lub od
powiednio upowaznionq osob~ rocznych spra
wozdan finansowych, ze co roku dysponuje ka
pitalem i rezerwami o wartosci co najmniej r6w
nej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania 
tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na kazdy 
dodatkowy wykorzystywany pojazd. W przypad
ku przedsi~biorstw dzialajqcych w panstwach 
czlonkowskich, w kt6rych obowiqzuje waluta 
krajowa, kurs euro ustalany b~dz ie co p i~e lat 
i publikowany w Dzienniku Urz~dowym UE. 

Wym6g zdolnosci finansowej maze bye tak
ze spelniony na podstawie oceny zabezpiecze
nia, takiego jak ubezpieczenie odpowiedzialno
sci zawodowej z jednego lub kilku bank6w lub 
innych instytucji finansowych, w tym przeds i~

biorstw ubezpieczeniowych, skladajqcych soli
darn(\ gwarancj~ za przedsi~biorstwo. Kwota 
gwarancji nie maze bye nizsza nii: przedstawio
no wyzej. Ten spos6b wykazania zdolnosci 

finansowej traktowany jest jednak jako odst~p

stwo od podstawowej zasady. Panstwa cz!on
kowskie mogq zdecydowae o tym, ze skorzy
stanie z gwarancji maze nastqpie za zgodq wla
sciwego organu, kt6ry wydaje zezwolenie na 
wykonywanie zawodu orzewoznika drogowego 
i ze gwarancja ta nie moze zostae zwolniona 
bez zgody !ego organu. 

Wym6g dotyczqcy kompetencji 
zawodowych 

Wysoki poziom kwalifikacji zawodowych, 
jak podkreslono w uzasadnieniu do rozporzq
dzenia, powinien zwi~kszye spoleczno-ekono
micznq skutecznose sektora transportu drogo
wego. W konsekwencji kandydaci do funkcji 
zarzqdzajqcego transportem powinni dyspono
wae wiedzq fachowq na wysokim poziomie. 
Opanowanie wiedzy sprawdzane b~dzie przez 
wyznaczone osrodki egzaminacyjne. Panstwo 
czlonkowskie maze wprowadzie wym6g obo
wiqzkowego uczestnictwa w szkoleniu przed 
egzaminem. 

Zakres wiedzy, kt6rq powinni opanowae 
okreslony zostal w zalqczniku do rozporzqdze
nia i obejmuje zagadnienia z zakresu: 
0 prawa cywilnego, 
:l prawa handlowego, 
:J prawa socjalnego, 
:i prawa podatkowego, 
:J dzialalnosci gospodarczej i zarzqdzania 

finansami, 
0 dost~pu do rynku, 
Q norm technicznych i technicznych aspekt6w 

dzialalnosci, 
:J bezpieczenstwa drag owego. 

W zakresie prawa cywilnego zdajqcy egza
min musi w szczeg61nosci: 
·:· znae rodzaje um6w zawieranych najcz~sc iej 

w transporcie drogowym oraz wynikajqce 
z nich prawa i obowiqzki; 

•:• umiee negocjowae prawnie wiqiqce umowy 
transportowe, zw!aszcza w odniesieniu do 
warunk6w przewozu. 
Ponadto w odniesieniu do transportu drogo

wego os6b musi bye w stanie rozpatrywae rosz
czenia zleceniodawcy dotyczqce odszkodowan 
z tytu/u obraien poniesionych przez pasaier6w 
lub z tytulu uszkodzenic. bagaiu spowodowanych 
wypadkiem podczas transportu lub tez dotyczq
cych odszkodowan z tytulu op6znien oraz rozu
miec, w jaki spos6b !a{ie roszczenie wplywa na 
jego odpowiedzialnosc umownq. 

W zakresie prawa handlowego zdajacy eg
zamin musi w szczeg61nosci: 
:.o: znac warunki i formalnosci dotyczqce pro

wadzenia dzialalnosci na rynku, 
too~ znae og61ne obowiqzki spoczywajqce na 

przewoznikach (rejestracja, prowadzenie 
rachunkowosci itd.) oraz konsekwencje upa
dlosci przedsi~b iorstwa; 

posiadae odpowiedniq wiedz~ o r6znych 
formach sp61ek handlowych oraz o zasa
dach ich zakladania i funkcjonowania. 
W zakresie prawa socjalnego zdajqcy eg

zamin musi w szczeg61nosci znac: 
0 rol~ i funkcje r6znych instytucji spolecznych 

zwiqzanych z transportem drogowym (zwiqz
ki zawodowe, rady pracownicze, przedsta
wiciele pracownik6w, inspektorzy pracy itd.); 

0 obowiqzki pracodawc6w w zakresie ubez
pieczenia spolecznego pracownik6w; 

::l przepisy regulujqce umowy o prac~ dla r6z
nych kategorii pracownik6w zatrudnionych 
w przeds i~biorstwach transportu drogowe
go (formy um6w, obowiqzki stron, warunki 
i czas pracy, platne urlopy, wynagrodzenie, 
naruszenie umowy itd.); 

Q przepisy dotyczqce czasu prowadzenia 
pojazdu, czasu odpoczynku i czasu pra
cy, w szczeg61nosci przepisy rozporzq
dzenia (EWG) nr 3821 /857, rozporzqdze
nia (WE) nr 561/20068, dyrektywy 2002/ 
15/WE9 i dyrektywy 2006/22/WElO oraz 
praktyczne srodki dotyczqce stosowania 
tych przepis6w; 

:i przepisy stosowane w dziedzinie wst~pnej 
kwalifikacji i okresowego szkolenia kierow
c6w, w szczeg61nosci przepisy dyrektywy 
2003/59/WEll . 
W zakresie prawa podatkowego zdajqcy 

egzamin musi w szczeg61nosci znae przepisy 
dotyczqce: 
•:• podatku od wartosci dodanej (VAT) od uslug 

transportowych; 
•:• podatku od pojazd6w silnikowych; 
·:· podatku od niekt6rych pojazd6w uzytkowa

nych w drogowym transporcie rzeczy, oplat 
drogowych i oplat za korzystanie z infrastruk
tury; 

·:· podatku dochodowego. 
W zakresie prowadzenia dzialalnosci go

spodarczej oraz zarzqdzania finansam i 
przeds i ~biorstwa zdajqcy egzamin musi 
w szczeg61nosci: 
. · znae przepisy i praktyki zwiqzane z poslugi

waniem s i~ czekami, wekslami, wekslami 
wlasnymi, kartami kredytowymi oraz innymi 
srodkami platniczymi i sposobami platnosci; 
znac r6i:ne formy udzielanych kredyt6w (kre
dyt bankowy, akredytywa dokumentowa, 
depozyt gwarancyjny, kredyt hipoteczny, le
asing, najem, faktoring itd .) orazwynikajqce 
z nich oplaty i obowiqzki; 

Jot wiedziee czym jest bilans, jak s i~ go sporzq
dza i jak odczytuje; 

;.; umiec odczytac i zinterpretowac rachunek 
zysk6w i strat; 

~io'; umiee ocenic rentownose przeds i~biorstwa 
i jego sytuacj~ finansowq w szczeg61nosci 
na podstawie wskaznik6w finansowych; 

~·: umiec opracowae budzet; 



# znac skladniki kosztowe przedSi~?biorstwa 
(koszty stale, koszty zmienne, kapital obro
towy, amortyzacja itd.) oraz umiec wyliczyc 
koszt przypadajqcy na pojazd, na kilometr, 
na przejazd lub na ton~? ; 

Ji* umiec sporzqdzic schema! organizacji za
trudnienia w przedsi~?biorstwie oraz zapla
nowac wykonywanie pracy itd.; 

jii; znac zasady marketingu, reklamy i public 
relations, w tym promocji sprzedazy uslug 
transportowych oraz sporzqdzania akt 
klient6w itd.; 

~ znac r6zne formy ubezpieczer'l dotyczqcych 
transportu drogowego (odpowiedzialnosc 
cywilna, ubezpieczenia wypadkowe, na 
zycie, ubezpieczenia inne niz na zycie i ubez
pieczenia bagai u) oraz gwarancje i wynika· 
jqce z nich obowiqzki; 

"" znac oprogramowanie do elektroniczne
go przesylania danych w transporcie dro
gowym; 
Ponadto w odniesieniu do transportu dro

gowego os6b musi: 
Q umiec stosowac przepisy dotyczqce oplat za 

przejazd i cennik6w w publicznym i prywat
nym transporcie os6b; 

0 umiec stosowac przepisy dotyczqce faktu
rowania uslug w zakresie drogowego trans
portu os6b. 
W zakresie dost~?PU do rynku zdajqcy eg

zamin musi znac w szczeg61nosci: 
~ zwiqzane z zawodem przepisy regulujqce 

zarobkowy transport drogowy, najem pojaz
d6w przemyslowych i podwykonawstwo, 

* przepisy regulujqce formalnq organizacj~? 
zawodu, dost~?P do zawodu, zezwolenia na 
wykonywanie przewoz6w drogowych na te· 
rytorium i poza terytorium Wsp61noty, prze
prowadzanie inspekcji oraz sankcje; 

~ przepisy dotyczqce zakladania przedsi~?bior· 
stwa transportu drogowego; 

.. dokumentaCjl? wymaganq do SWiadcze
nia uslug transportu drogowego oraz 
bye w stanie wprowadzac procedury 
kontrolne w celu zapewnienia, aby za
twierdzone dokumenty zwiqzane z kaidq 
operacjq transportowq, w szczeg61nosci 
te, kt6re dotyczq pojazdu, kierowcy, rze
czy i bagazu, znajdowaly s i ~? zar6wno 
w pojezdzie , jak i w lokalu przedsi~
biorstwa. 
Ponadto w odniesieniu do transportu dro

gowego os6b musi: 
·:· znac przepisy dotyczqce organizacji rynku 

drogowego transportu os6b; 
·:· znac przepisy dotyczqce rozpocz~cia swiad

czenia uslug drogowego transportu os6b; 
·:· umiec sporzqdzac pi any transportowe. 

W zakresie norm technicznych i technicz
nych aspekt6w dzialalnosci zdajqcy egzamin 
musi w szczeg61nosci: 

t..J znac przepisy dotyczqce masy i wymiar6w 
pojazd6w w par'lstwach czlonkowskich oraz 
procedury dotyczace wyjqtk6w, stosowane 
w przypadku niestandardowych ladunk6w; 

0 umiec dokonywac doboru pojazd6w i ich 
element6w (podwozia, silnika, ukladu trans
misyjnego, systemu hamulcowego itd.) 
zgodnie z potrzebami przedsi~?biorstwa; 

Q znac formalnosci zwiqzane z homologacjq, 
rejestracjq oraz przeglqdem technicznym 
tych pojazd6w; 

u wiedziec, jakie dzialania nalezy podjqc, aby 
ograniczyc halas i zmniejszyc zanieczysz
czenie powietrza powstajqce w wyniku emi· 
sji spalin; 

0 umiec sporzqdzac okresowe pi any utrzyma
nia pojazd6w i ich wyposazenia. 
W zakresie bezpieczer'lstwa drogowego 

zdajqcy egzamin musi w szczeg61nosci: 
'!If wiedziec, jakie kwalifikacje Sq wymagane 

od kierowc6w (prawo jazdy, zaswiadcze
nia zdrowotne, zaswiadczenia 0 spraw
nosci itd .) ; 

~ umiec podjqc konieczne dzialania, aby za
gwarantowac, przestrzeganie przez kierow
c6w przepis6w ruchu drogowego, zakaz6w 
i ograniczen obowiqzujqcych na terenie r6i· 
nych panstw czlonkowskich (ograniczen 
pr~?dkosci , pierwszenstwa, ograniczen po
stojowych, uiywania swiatel, znak6w drogo
wych itd.) ; 

'~ umiec sporzqdzac instrukcje dla kierowc6w 
w celu kontrolowania przestrzegania przez 
nich wymog6w bezp eczenstwa w zakresie 
stanu technicznego pojazd6w, ich wyposa
ienia i ladunku, oraz w zakresie srodk6w za
pobiegawczych; 

::..\' umiec ustanawiac procedury stosowane 
w razie wypadku i wdraiac odpowiednie pro
cedury w celu zapobiegania powtarzaniu si~? 

wypadk6w lub powainych wykroczer'l dro
gowych; 

:1; umiec realizowac procedury dotyczqce bez
piecznego mocowania towar6w i znac od
powiednie techniki. 
Ponadto w odniesieniu do transportu dro

gowego os6b zdajqcy egzamin musi miec pod· 
stawowq wiedz~? z zakresu ukladu sieci drogo
wej w par'lstwach czlonkowskich. 

Panstwo czlonkowskie moze zwolnic posia· 
daczy wydanych w tym par'lstwie czlonkowskim 
okreslonych dyplom6w potwierdzajqcych wy
ksztalcenie wyisze lub techniczne, obejmujqce 
wiedz~? ze wszystkich wymienionych wyzej dzie
dzin. Panstwo czlonkowskie moze takie zwol
nic z poszczeg61nych czl?sci egzaminu posia
daczy certyfikat6w kompetencji zawodowych 
obowiqzujqcych w odn esieniu do krajowego 
transportu drogowego w tym panstwie czlon
kowskim. Zwolnione z egzaminu mogq bye r6w
niez osoby, kt6re wykaiq, ie przez okres 15 I at 

przed wejsciem w zycie rozporzqdzenia nieprze
rwanie zarzqdzaly przedsi~?biorstwem transpor
tu drogowego. 

4. zezwolenia i nadz6r 
Uczciwa konkurencja i transport drogo

wy w pelni zgodny z przepisami wymagajq, 
jak podkreslono w uzasadnieniu do rozpo
rzqdzenia, jednolitego poziomu monitorowa
nia przez panstwa czlonkowskie. Zasadniczq 
roll? w tym wzgl~?dz i e odgrywac b~?dq orga
ny krajowe odpowiedzialne za nadzorowa
nie przedsi~?biorstw i wainosc ich zezwolen. 
Naleiy wi~?C zapewnic, aby organy te w ra
zie potrzeby przyjmowaly odpowiednie dzia
lan ia, zwlaszcza w zakresie zawieszania 
i cofania zezwolen oraz stwierdzania nie
zdolnosci do kierowania operacjami trans
portowymi przez zarz(jdzajqcych transpor
tem, kt6rzy notorycznie post~?pujq w spos6b 
niedbaly lub dzialajq w zlej wierze. 

Przed wydaniem zezwolenia na wykony
wanie zawodu przewoznika drogowego wla
sciwy organ b~?dzie badal, czy przedsi~?bior

stwo, kt6re zlozylo wniosek, spelnia przedsta
wione wymogi wykonywania zawodu przewoz
nika drogowego. Panstwa czlonkowskie mogq 
w odpowiednich przepisach krajowych okre
slic okres obowiqzywania zezwolen na wyko
nywanie zawodu przewoznika drogowego. 
Przeprowadzona ocena moie prowadzic do 
wydania licencji wsp61notowej. W przypadku 
przedsi ~?b iorstw wykonujqcych przewozy wy
lqcznie na terenie jednego panstwa czlonkow
skiego, moina wydac zezwolenie inne nii li· 
cencja wsp61notowa. Wydane zezwolenia 
b~?d'\ umieszczane w krajowym rejestrze elek· 
tronicznym. Rejestry te b~?d'\ polqczone na 
szczeblu wsp61notowym. Wymagalo to b~?dzie 

wyznaczenia przez panstwa czlonkowskie kra
jowego punktu kontaktowego, odpowiedzial
nego za wymian~? informacji z innymi panstwa· 
mi czlonkowskimi. Konieczne b~?dz ie takze za
pewnienie ochrony danych osobowych. 

Wydane zezwolenie na wykonywanie zawo
du przewoznika drogowego moie zostac zawie
szone lub cofni~?te. Nast~?puje to po stwierdze
niu przez wlasciwy organ, ie przedsi~biorstwo 
nie spelnia przynajmniej jednego z wymog6w 
wykonywania zawodu przewoznika drogowego. 
Organ ten moie jednak okreslic terminy na ure
gulowanie nieprawidlowosci, tj. : 
·:· termin nieprzekraczajqcy szesciu miesi~cy 

na zatrudnienie osoby, kt6ra zastqpi zarzq· 
dzajqcego transportem, jeieli przestal on 
spelniac wymogi dobrej reputacji lub kom
petencji zawodowych. Termin ten moie zo
stac przedluiony 0 szesc miesi~cy w przy
padku smierci zarzqdzajqcego transportem 
lub jego niedyspozycji ze wzgl~?d6w zdro
wotnych ; 
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·:· term in nieprzekraczajqcy szesciu miesi~cy 
w przypadku gdy uregulowanie sytuacji 
wymaga od przedsi~biorstwa wykazania, 
ze posiada rzeczywistq i stalq siedzib~; 

·:· termin nieprzekraczajqcy szesciu miesi~

cy - jesli nie jest spelniany wym6g 
zdolnosci finansowej, aby wykazae , i:e 
ten wym6g b~dzie ponownie spelniany 
w spos6b ciqgly. 

s. Sankcje 
Projekt rozporz<jdzenia nak/ada na panstwa 

czlonkowskie obowiqzek wydania przepis6w 
okreslajqcych sankcje majqce zastosowanie 
w przypadkach naruszen przepis6w. Majq one 
taki:e obowiqzek podj~cia wszelkich srodk6w 
niezb~dnych do zapewnienia ich stosowania. 
Przewidziane sankcje muszq bye skuteczne, pro
porcjonalne i odstraszajqce. Stosowane srodki 
nie mogq dyskryminowae przedsi~biorstw trans
portowych ze wzgl~du na ich przynalei:nose pan
stwowq lub siedzib~. 

Sankcje okreslone przez panstwa czlon
kowskie mogq obejmowac w szczeg6Jnosci za
wieszenie zezwolenia na wykonywanie zawo
du przewoi:nika drogowego, cofni~cie takiego 
zezwolenia i stwierdzenie niezdolnosci zarzq
dzajqcych transportem do kierowania opera
cjami transportowymi. 0 wydanych przepisach 
dotyczqcych sankcji, panstwa czlonkowskie 
majq obowiqzek powiadomie Komisj~ nie p6Z
niej nii: w dwa lata po wejsciu w i:ycie omawia
nego rozporzqdzenia. Majq taki:e obowiqzek 
niezwlocznego informowania o zmianach 
w tych przepisach. 

zakonczenie 
Omawiane rozporzqdzenie jest kolejnym 

aktem prawnym, kt6ry ma regulowae funkcjo
nowanie rynku przewoz6w drogowych. Jest ono 
przejawem wiary jego tw6rc6w, i:e poprzez 
zwi~kszenie zakresu regulacji mozliwe b!?dzie 
,pelne utworzenie wewn$trznego rynku transpor
tu drogowego opartego na uczciwych zasadach 
konkurencji". Rozporzqdzenie to ma jednak wiele 
nieprecyzyjnych zapis6w, pozwalajqcych na 
uznaniowose ich stosowania w poszczeg61nych 
panstwach czlonkowskich. W takiej sytuacji trud
no przypuszczac, aby taki akt prawny zmienil 
zasadniczo istniejqcq sytuacj~. 

Wdroi:enie zapis6w omawianego rozporzq
dzenia spowoduje niewqtpliwie zwi~kszen ie 
koszt6w administracyjnych, zwiqzanych ze sferq 
regulacyjnq transportu drogowego. W szczeg61-
nosci dotyczy to koszt6w utworzenia w kai:dym 
panstwie czlonkowskim elektronicznych reje
str6w przedsi~b iorstw transportu drogowego, ich 
powiqzania na szczeblu wsp61notowym, utwo
rzenia i funkcjonowania krajowych punkt6w kon
taktowych, tworzenia sprawozdawczosci i jej 
analizy przez Komisj~ Europejskq itp. 

Wejscie w i:ycie omawianego rozporz<jdzenia 
nie b!?dzie mialo istotnego znaczenia dla polskich 
przedsi!?biorstw. Obowiqzujqce w Polsce regula
cje SCj zbiei:ne z projektem rozporzqdzenia. Nale
'zy tu jednak podkreslie, i:e mimo restrykcyjnosci 
polskiego prawa, zgodnego z przywolywanq dy
rektywq Rady 96/26{WE, regulujqcego zasady 
doSt$PU do zawodu przewoznika drogowego, 
wciqi: formulowane SCj opinie o ,nieprawidlowo
sciach na rynku przewoz6w drogowych", ,nie
uczciwej konkurencji" itp. Bye moi:e skuteczniej
szym rozwiqzaniem byloby znaczne zwi!?kszenie 
stopnia deregulacji transportu, zamiast wprowa
dzania kolejnych akt6w prawnych, kt6re poza 
wzrostem kompetencji administracji publicznej 
i zakresu jej ingerencji w realnq sfer~ transportu, 
nie rozwiqzujq praktycznie zadnych problem6w. 

Autor: 
dr Tadeusz Dyr - Politechnika Radomska, Wy
dzia/ Ekonomiczny, Zaklad Ekonomiki Przeds i~

biorstwa, tdyr@kki.net.pl. 
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