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REGULACJE PRAWNE W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM 

 

W pierwszej części artykułu omówiono dwie podstawowe koncepcje ekonomiczne, będące podstawą polityki państwa 

w przedmiotowej sferze, tj. liberalizm i interwencjonizm. Idea liberalizmu została uznana, za podstawę uwolnienia wolnego 

rynku transportowego, znosząc bariery dostępu między podmiotami transportowymi. Narzędziem takich zmian stały się odpo-

wiednie regulacje, w rozumieniu określenia sposobu postępowania dla osiągnięcia danego celu. Autorzy podali zestawienie 

regulacji według założonych kryteriów i elementy ich podziału. Odniesiono się ponadto do określonych skutków wprowadzenia 

liberalizmu do praktyki gospodarczej tj. do zjawiska konkurencji bez ograniczeń. Oznacza to potrzebę ingerencji zewnętrznej, 

a zatem interwencjonizmu państwa, aby zapewnić zintegrowany, zrównoważony rozwój transportu poprzez właściwe proporcje 

międzygałęziowe. W drugiej części artykułu omówiono wybrane regulacje prawne, które są warunkiem „sine qua non” funk-

cjonowania rynku transportowego z punktu widzenia liberalizacji. Akty prawne przedstawione zostały w układzie chronolo-

gicznym (od okresu transformacji w Polsce), jak też podano fundamentalne dla transportu samochodowego regulacje wspól-

notowe jako wiążące dla regulacji krajowych. Za jedne z istotnych przyjęto „pakiet drogowy” z 2009 r. Jako szczególne na-

rzędzie regulacyjne omówiono konwencję celną TIR. Artykuł został zakończony próbą podkreślenia istoty regulacji prawnych, 

dla wielu sfer działania rynku transportowego ogółem, jak i dla jego uczestników. Chodzi przede wszystkim o wymogi w zakre-

sie skuteczności oddziaływania przyjętych regulatorów na ich odbiorców. 

 

WSTĘP 

Rynek transportu samochodowego w Polsce jest dynamicznie 
rozwijającym się segmentem gospodarki od czasów transformacji 
społeczno-gospodarczej w Polsce. Ważnym elementem w ocenie 
jego skuteczności funkcjonowania jest analiza sfery funkcjonalnej 
a więc instrumentów prawnych wpływających na jakość i poziom 
ekonomiczny tego rynku. W niniejszym artykule autorzy zaprezentu-
ją rozważania dotyczące zarówno wybranych instrumentów praw-
nych , kształtujących rynek transportu samochodowego jak i wpływ 
na jego tendencje rozwojowe. To niezwykle istotny problem w kon-
tekście opracowywania nowych strategii rozwoju tej gałęzi transpor-
tu w dynamicznie zmieniających się współcześnie warunków oto-
czenia polityczno-gospodarczego. 

1. INSTRUMENTY POLITYKI GOSPODARCZEJ 
W ODNIESIENIU DO TRANSPORTU 
SAMOCHODOWEGO 

W polityce państwa można wyodrębnić dwie podstawowe za-
sady regulacyjne odnoszące się do ogólnych warunków funkcjono-
wania podmiotów gospodarczych. Są nimi doktryny ekonomiczne, 
takie jak: liberalizm i interwencjonizm. 

Jedną z istotnych strategii działania państwa, określającą wa-
runki funkcjonowania przedsiębiorstw transportu samochodowego, 
jest liberalizm. Przełożenie doktryny liberalizmu na systemy prak-
tyczne zyskało miano liberalizacji. Odnosząc powyższe stwierdzenie 
do sfery gospodarczo-społecznej ogółem, można to pojęcie rozu-
mieć jako proces polegający na eliminowaniu lub łagodzeniu prze-
szkód ograniczających rozwój swobodnego rynku dóbr i usług. 

Liberalizacja jest procesem, którego przebieg i skutki, w odnie-
sieniu do transportu, zasługują na szczególną uwagę, ma on bo-
wiem na celu zniesienie barier dostępu do wewnętrznych rynków 
transportowych jako warunków powstania wolnej konkurencji. Na-

rzędziem realizacji tej ideologii w praktyce są regulacje1, które są 
procesem dostrajania funkcjonowania podmiotów do przyjętej stra-
tegii rozwoju w danym otoczeniu polityczno-społecznym zgodnie 
z regułami nauk ekonomicznych. 

Oznacza to w praktyce, że wprowadzając koncepcje liberali-
zmu należy konkretne bariery wejścia na rynek towarów czy usług 
uregulować w danym kraju lub grupie krajów tak, aby były spełnione 
warunki właściwe konkurencji w ramach współczesnych systemów 
ekonomicznych tj. wolności gospodarowania. Taki sposób postępo-
wania Unia Europejska określa mianem harmonizacji przepisów 
o konkurencji, czyli wyrównania jej warunków na całym obszarze 
wspólnotowym. Prowadzi to do sentencji, że liberalizacja nie może 
obejść się z natury rzeczy bez regulacji, jako środków do osiągnię-
cia zadanego celu. Ostateczny efekt ich wdrażania będzie zależał 
od szeregu czynników, takich jak podmioty regulujące (sprawcze), 
przedmioty odniesienia, zakres i czas przyjętych metod działania. 

Źródłem powstawania regulacji na obszarze UE jest prawo 
wspólnotowe, z zasady zgodne z pierwotnym prawem wspólnoto-
wym, ustanowionym przez traktaty (założycielski i adhezyjne). Ma 
ono pierwszeństwo przed prawem krajowym państw członkowskich 
i zgodnie z zasadą „bezpośredniej skuteczności” zobowiązuje do 
respektowania prawa wspólnotowego przez aparat wykonawczy 
tych państw. Do wtórnego prawa Wspólnoty zalicza się rozporzą-
dzenia, dyrektywy, decyzje i rekomendacje (zalecenia) i tylko te 
pierwsze mają zasięg ogólny i bezpośrednio wiążący. Dyrektywy 
natomiast zobowiązują adresatów w zakresie celów, które mają być 
osiągnięte, pozostawiając władzom państw członkowskich swobodę 
wyboru środków i form ich realizacji. 

Oczywiste jest zatem, że regulacje, nawet odnoszące się do 
tego samego przedmiotu działania, mogą mieć zupełnie inny wymiar 
realizacyjny w poszczególnych państwach członkowskich. Z tego 
względu, może się okazać w praktyce, że procesy regulacyjne 
przyjmą postać ochrony własnych, narodowych interesów. 

                                                 
1 K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel: Liberalizacja jako instrument kreowania nowych 
szans rozwoju transportu. TRANSLOG, Szczecin 2006. 



I 

Efektywność transportu 

 

 

   

6/2016 AUTOBUSY 501 
 

Regulacje, w rozumieniu podanego uprzednio procesu, są po-
jęciem obszernym znaczeniowo. Poniższe zestawienie zarówno 
przybliża jak i porządkuje zakresy tego pojęcia (tabela 1). 

 
Tab. 1. Zestawienie regulacji jako instrumentu realizacji polityki 

państwa w zakresie liberalizacji 
Kryteria podziału Elementy podziału 

przedmiot 

ekonomiczne 

prawne 

techniczne 

powiązanie z liberalizmem 

doktrynalne 

pragmatyczne 

sfery oddziaływania 
krajowe  

wspólnotowe 

zakres oddziaływania 
branżowe 

systemowe 

sposób oddziaływania 
prewencyjne 

interwencyjne 

oddziaływanie na bariery 
dostępu 

eliminacja barier 

obniżanie barier 

oddziaływanie na 
uczestników rynku 

akceptowane przez uczestników rynku 

nieakceptowane przez uczestników rynku 

skuteczność 

deklaratywne  

kreatywne 

powiązania 
branżowo - rynkowe 

spójne dla wszystkich gałęzi 

niespójne dla wszystkich gałęzi 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Ogólnie uważa się, że transport samochodowy ze względu na 

realizację swobodnego dostępu do wspólnotowego rynku, jako 
warunku wolnej konkurencji, jest obecnie wysoce zliberalizowany. 

Z drugiej strony dotychczasowe regulacje rynku samochodo-
wego, stymulujące jego dynamiczny rozwój, spowodowały negatyw-
ne następstwa dla zrównoważonego rozwoju całego systemu trans-
portowego we Wspólnocie. Problem ten został uwzględniony 
w polityce transportowej UE, której jednym z celów jest reorientacja 
działalności transportowej polegająca na kierowaniu przede wszyst-
kim części ładunków, a także i pasażerów z transportu samochodo-
wego na transport kolejowy i wodny2. 

Współczesna UE to kompleksowy system zależności 
i współzależności w sferach gospodarczej, społecznej i politycznej 
państw członków. Wspólnota działania UE powstawała etapami, w 
których stopniowo następowało eliminowanie granic ekonomicz-
nych, w wyniku czego gospodarki państw członkowskich zaczęły 
funkcjonować jak jeden organizm. 

Proces rozwoju społeczno-gospodarczego państw UE opiera 
się współcześnie na założeniach Strategii Lizbońskiej, której główne 
kierunki to: 
– potrzeba zdynamizowania rozwoju gospodarki, 
– kreowanie innowacyjności, przedsiębiorczości i spójności eko-

nomicznej, 
– poprawa konkurencyjności gospodarki. 

                                                 
2 B. Liberadzki: Aktualne wyzwania przed europejską polityką transportową. 
„Przegląd Komunikacyjny” nr 5, 2005. 

Cele te mogą być osiągnięte m.in. dzięki sprawnemu, zinte-
growanemu rozwojowi transportu, którego korzystne oddziaływanie 
na całokształt życia społeczno-gospodarczego jest niekwestiono-
wane. Odnosząc się do zasady poprawy konkurencyjności w trans-
porcie trzeba stwierdzić, że warunkiem jej istnienia jest uprzednio 
przeprowadzony proces liberalizacji. 

Liberalizm jest tą ideą nadrzędną, która propaguje swobodę 
wykonywania działalności, a zatem i usług transportowych, drogą 
usuwania barier, co oznacza tworzenie warunków dla wolnej konku-
rencji. Tym samym liberalizm kreuje szanse rozwoju usług transpor-
towych na obszarze Wspólnoty. 

Konkurencja jest postrzegana przez zwolenników liberalizmu 
jako pozytywna kategoria ekonomiczna, gdyż przyczynia się do 
przywracania stanów równowagi gospodarczej. Zwolennicy tego 
poglądu uważają ją za zjawisko efektywne natomiast praktyka 
gospodarcza w wielu płaszczyznach wykazuje, że jest to kategoria 
nieefektywna – dla przykładu rynek usług transportu samochodo-
wego. W szczególnych przypadkach cechy pozytywne jednej gałęzi 
lub środka transportu mogą spowodować nadmierny popyt w tym 
kierunku ze strony usługobiorców, co może przyjąć formę zjawiska 
negatywnego w skutkach, niepożądanego ze strony systemu trans-
portowego. Pojawienie się konkurencji jako atrybutu określonego 
sposobu gospodarowania jest uzależnione od dostępu do rynku 
wszystkich podmiotów gospodarczych. Swoboda dostępu oznacza 
brak barier wejścia na rynek, jak też jednolite traktowanie wszyst-
kich jego uczestników. Niekwestionowane staje się stwierdzenie, że 
konkurencja ma szczególne znaczenie dla użytkowników transportu, 
przyczynia się do postępu ekonomicznego i technicznego ze strony 
przewoźników, którzy zabiegając o klientów poszukują nowych dróg 
funkcjonowania na rynku usług transportowych. 

 
Doktryna liberalizacji, tak jak każda inna wymaga: 

– świadomości odbiorców o jej istocie, 
– umiejętności podmiotów decyzyjnych implementacji zasad 

liberalizmu do systemu transportowego. 
– stworzenia odpowiedniego do potrzeb systemu prawnego jako 

źródła regulacji. 
Regulowanie systemu transportowego ma na celu nakłanianie 

podmiotów-uczestników rynku transportowego (lub wymaganie od 
nich) działania i zachowań zgodnych z ogólnie przyjętym celem UE, 
jakim jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, którego 
stroną jest transport. 

Kształtowanie się procesu liberalizacji w transporcie, poprzez 
znoszenie szeregu regulacji o charakterze restrykcyjnym, 
a wdrażanie innych – przebiegało w poszczególnych krajach człon-
kowskich UE w różny sposób, ze względu na ich cechy swoiste 
i niejednakową podatność na zmiany wewnętrznych rynków trans-
portowych. 

Pozytywne strony liberalizmu, jako czynnika stymulującego 
rozwój transportu, nie powinny być kwestionowane. Z drugiej jednak 
strony, wolny w zamierzeniu rynek i konkurencja bez ograniczeń, 
doprowadziły do stanu, który wymaga ingerencji z zewnątrz, co 
oznacza konieczność interwencjonizmu państwa. Jego potrzeba 
wynika nie tylko ze stanu nierównowagi w systemie transportowym, 
ale po części także z negatywnej postawy silnych organizacyjnie i 
kapitałowo korporacji transportowych w odniesieniu do procesu 
liberalizacji, mimo takiej opcji gospodarczej przyjętej 
we Wspólnocie. 

Podejmowane przez państwo działania regulacyjne w warun-
kach gospodarki rynkowej są uzasadnione, gdy mają na celu za-
pewnienie zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju transportu, 
tj. właściwych proporcji międzygałęziowych, co oznacza w warun-
kach polskich, analogicznych jak w krajach UE, konieczność spo-
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wolnienia wzrostu popytu na przewozy ładunków transportem sa-
mochodowym. 

Nowoczesna formuła doktryny liberalizmu (neoliberalizm), do-
puszcza a nawet przypisuje państwu funkcję ochronną i sterującą 
w sferze stabilizacji społeczno - ekonomicznej. Państwo, 
w rozumieniu instytucji centralnej jest, z tego tytułu, uprawnionym 
regulatorem gospodarki, gdy w sferze realnej powstają warunki, które 
powodują zachwianie jej racjonalnych proporcji. Tylko organy pań-
stwa są w stanie stworzyć odpowiednią procedurę decyzyjną w sferze 
regulacji i dostosować ją do charakteru podejmowania działań.  

Ogólny klimat sprzyja takiej reorientacji polityki. Na świecie co-
raz więcej autorytetów opowiada się coraz głośniej za zdecydowa-
nym zwiększeniem regulacyjnej roli państw w odniesieniu do go-
spodarki, a w tym do rynku. I tak np. „Financial Times” od pewnego 
czasu ogłasza triumfalny powrót teorii J.M. Keynesa3, który kwe-
stionował wiarę ekonomistów w zdolności wolnego rynku do samo-
regulacji i twierdził, że podaż sama sobie nie stworzy popytu, 
a zatem niezbędna staje się ingerencja państwa. Również N. 
Chomsky utrzymuje, że „rząd musi wejść do gry, aby uratować 
rynek”4. 

W literaturze przedmiotu można spotkać takie tezy, jak: „Rola 
państwa w gospodarce wyraźnie wzrosła. W dzisiejszej złożonej 
gospodarce, o licznych współzależnościach powiązaniach, coraz 
więcej obszarów objętych jest regulacją bądź kontrolą”. „Rząd nie 
może skutecznie oddziaływać na gospodarkę ograniczając się 
jedynie do perswazji. Aby osiągnąć swe cele, musi bezpośrednio 
ingerować w funkcjonowanie gospodarki”. Polityka regulacyjna, 
której celem jest pobudzenie lub ograniczenie aktywności gospo-
darczej, jest traktowana jako jeden z podstawowych instrumentów 
oddziaływania rządu na procesy gospodarki5. 

Istotę tych opinii i postulatów można by streścić następująco: 
Wolny rynek – oczywiście, ale pod warunkiem korygowania jego 
niedostatków, towarzyszących mu negatywnych zjawisk, tendencji 
i zachowań, przez zdecydowane interwencje regulacyjne państwa. 
W sferze realnej bywają sytuacje, w których nie wystarczają: bierny 
monitoring, obserwacja i perswazja. Niezbędne są wtedy dobrze 
przemyślane i stanowcze decyzje właściwych organów państwa. 

Na tle powyższych uwag powstaje pytanie czy interwencjonizm 
może być na tyle skuteczny, aby dalsze regulacje gospodarki nie 
były potrzebne, gdy osiągnie ona stan równowagi. Wydaje się to 
mało prawdopodobne. Każdy bowiem rynek, w tym transportowy to 
zbiór podmiotów o zróżnicowanych cechach. Ich funkcjonowanie to 
zderzenie odmiennych postaw społeczno – ekonomicznych 
i politycznych w odniesieniu do różnych problemów. W miarę bezko-
lizyjne współistnienie tego zbioru jest możliwe tylko przy ingerencji 
instytucji nadrzędnej, która z racji swoich uprawnień jest siłą spraw-
czą w nieustannym dążeniu do osiągnięcia harmonijnego, zrówno-
ważonego rozwoju powierzonego jej państwa członkowskiego czy 
też Wspólnoty. 

2. WYBRANE AKTY PRAWNE POLSKIE 
I WSPÓLNOTOWE  

W Traktacie Ustanawiającym Wspólnotę Europejską (TWE 
art. 2) wskazano jako podstawowe jej cele: ustanowienie wspólnego 
rynku, unii gospodarczej i walutowej, popieranie w całej Wspólnocie 
harmonijnego, zrównoważonego i stałego rozwoju działalności 

                                                 
3 C. Michalski: Koniec kapitalizmu, jaki dzisiaj znamy. „Dziennik” z 14 listopada 2008 r. 
4 N. Chomsky: Bez pomocy rządu nie wygramy z kryzysem. „Dziennik” z 14 listopada 
2008 r. 
5 P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus: Ekonomia, PWN, Warszawa 2000, t. 2, s. 210 i 
250. 

gospodarczej, (…) wysokiego stopnia konkurencyjności i konwer-
gencji dokonań gospodarczych. 

Tak określone cele mają być osiągnięte poprzez wspólne poli-
tyki i działania, do których w TWE zalicza się również zespoloną 
politykę w dziedzinie transportu, co oznacza system zapewniający 
niezakłóconą konkurencję na rynku wewnętrznym6 (unijnym). Uwa-
ża się, że zapis ten stanowi fundament liberalizacji. Stwierdzenie to 
jest istotne dla całego rynku transportowego. Warunkiem realizacji 
tak sformułowanego celu jest zniesienie przeszkód w swobodnym 
przypływie świadczonych usług transportowych między rynkami 
krajowymi państw – członków UE. 

Praktyczne kształtowanie się procesu liberalizacji w transporcie 
samochodowym przełożyło się na odnośnie regulacje prawne, które 
pozwalają wyróżnić kilka okresów jego rozwoju: 

Lata 1989 – 1991. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. 
o działalności gospodarczej (Dz. U. nr 41 poz. 324 z późn. zm.), 
która weszła w życie 1 stycznia 1989 roku oraz ustawa o prywaty-
zacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 13 lipca 1990 (Dz. U. nr 
51 poz. 298 z późn. zm.), która weszła w życie 1 sierpnia 1990 
usunęły wszelkie bariery wejścia i wyjścia na rynki produkcji towa-
rów i usług. Każdy zatem mógł założyć i prowadzić tę działalność 
bez żadnych ograniczeń administracyjnych i wymagań jakościowych 
i finansowych. Ustawy te, jakkolwiek nie dotyczyły bezpośrednio 
i wyłącznie działalności transportowej, spowodowały łatwość jej 
rozpoczęcia, bez określenia szczególnych wymagań od nowych 
przewoźników prywatnych. 

Lata 1992 – 1997. Obowiązywała ustawa z dnia 26 lipca 1991 
o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu samo-
chodowego(Dz. U. nr 75 poz. 332 z poźn. zm.), która znacznie 
usztywniła bariery wejścia na ten segment rynku wprowadzając 
koncesjonowanie międzynarodowego transportu samochodowego 
w Polsce. Można uznać, że wprowadzono regulacje porządkujące 
stan z poprzedniego okresu, ale w środowisku przewoźników regu-
lacje te zaopiniowano jako restrykcyjne. Przewoźnicy samochodowi, 
którzy zamierzali wykonywać przewozy międzynarodowe, musieli od 
1992 roku posiadać koncesje, które w drodze decyzji administracyj-
nej przydzielało Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, na 
konkretny pojazd samochodowy a nie na firmę. Warunkiem uzyska-
nia koncesji było spełnienie przez przewoźnika określonych ustawą 
wymagań, do których należy zaliczyć udokumentowaną praktykę 
oraz gwarancje finansowe. W latach 1992 – 1997 wydano 23 250 
koncesji, z czego 19 200 uprawniało przewoźników do wykonywania 
przewozów do wszystkich krajów europejskich. Pozostała liczba 
przypadała na koncesje, które uprawniały wykonywanie przewozów 
tylko do wybranych krajów – był to tzw. pakiet łatwo dostępny. 
Ponadto każdy pojazd samochodowy oprócz koncesji musiał posia-
dać specjalne zezwolenie, które umożliwiało wjazd z towarem do 
danego kraju lub przejazd tranzytem przez odpowiedni kraj. Trzeba 
zaznaczyć, że koncesjonowanie nie było wymagane przy krajowych 
przewozach ładunków i pasażerów. 

Lata 1998 – 2001. Biorąc pod uwagę problem reglamentacji 
deficytowych zezwoleń na wjazd do innych krajów MTiGM wprowa-
dziło od 1 stycznia 1998 roku kontyngentowanie koncesji, które 
w praktyce polegało na tym, iż wprowadzono zakaz wydawania 
nowych. Oznaczało to radykalną regulację, o charakterze restrykcji, 
ograniczającą dostęp do rynku transportowego. Rynek ten w zakre-
sie międzynarodowych przewozów ładunków zastał czasowo za-
mknięty dla nowych operatorów z uwagi na określone bariery admi-
nistracyjne. Taka sytuacja występowała do końca 2001 roku. 

                                                 
6 Szerzej o konkurencji [w]: T. Dyr., J. Raczyński : Uwarunkowania konkurencji na rynku 

transportowym Unii Europejskiej. „Transport miejski i regionalny” nr 2, 2005 r. 
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Lata 2002 – 30 kwietnia 2004. Fundamentalna, dla polskiego 
transportu, stała się ustawa z 6 września 2001r., o transporcie 
samochodowym (Dz. U. nr 125, poz. 1371, tekst jednolity Dz. U. 
z 2004 r. Nr.204, poz.2088 z późn. zm.), która weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2002 r. Ten akt prawny kompleksowo uregulował 
zasady wykonywania krajowych i międzynarodowych przewozów 
samochodowych osób i rzeczy i jest w pełni zgodny z regulacjami 
prawnymi zawartymi w dyrektywie Rady 96/26/WE z dnia 29 kwiet-
nia 1996 (Dz. Urz. L124 z 23.05.1996), zmodyfikowanej dyrektywą 
Rady 98/76/WE z dnia 1 października 1998 r. (Dz. U. L 277 
z 14.10.1998 r.). Generalnie ustawa stanowiła, że licencję (która 
w przewozach międzynarodowych zastąpiła poprzednią koncesję) 
zarówno na krajowe, jak i międzynarodowe przewozy rzeczy i osób, 
może uzyskać każdy podmiot gospodarczy, który ma certyfikat 
kompetencji zawodowych, legitymuje się odpowiednim zabezpie-
czeniem finansowym, dysponuje właściwym taborem samochodo-
wym i posiada zaświadczenie o niekaralności. Licencje są wydawa-
ne na przedsiębiorstwo i nie ma ograniczeń w uzyskiwaniu wypisów 
z licencji zarówno w przewozach krajowych jak i międzynarodo-
wych. Istotne jest, że uprzednio krajowy przewóz rzeczy nie miał 
„własnej” regulacji ustawowej a podstawą jego wykonania był wpis 
do ewidencji działalności gospodarczej. 

1 maja 2004 tj. akcesja do U.E. Od tego dnia każdy przewoź-
nik wykonujący przewozy międzynarodowe rzeczy i osób musi 
posiadać licencję wspólnotową, którą wydają kompetentne władze 
państwa, będącego siedzibą tego przewoźnika. W Polsce warun-
kiem jej otrzymania jest spełnienie wymogów określonych w ustawie 
o transporcie samochodowym i posiadanie potwierdzenia kompe-
tencji zawodowych. Licencje wspólnotowe zastąpiły dotychczasowe 
dokumenty wydawane firmom wykonującym przewozy międzynaro-
dowe zarówno rzeczy, jak i osób. Wystąpienia przewoźników 
o licencje wspólnotowe stały się niejako przyczynkiem do rozsze-
rzenia zakresu wykonywanej działalności również przez przewoźni-
ków krajowych i zmiany, po spełnieniu rozszerzonych wymogów, 
przedmiotu licencji. Istotne jest ponadto, że na podstawie licencji 
wspólnotowej, przewoźnicy zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
(EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 (Dz. Urz. L 95 z 9.04.1992) 
mają zapewnioną swobodę (bez zezwoleń) wykonywania przewo-
zów samochodowych rzeczy pomiędzy państwami członkowskimi 
UE (tzw. kabotaż duży) oraz w transporcie przez ich terytoria. 

Ogólnie można stwierdzić, że przeprowadzony w Polsce pro-
ces legislacyjny, dotyczący realizacji odpowiednich dyrektyw unij-
nych, w zakresie uzyskiwania licencji, zakończył się pozytywnie 
i oznaczał niedyskryminujący przewoźników dostęp do rynku. Nale-
ży tu dodać, że zgodnie z warunkami Traktatu Akcesyjnego, polscy 
przewoźnicy drogowi nie mogli wykonywać usług tzw. kabotażu 
małego, czyli transportu towarowego wewnątrz obszaru innego 
państwa członkowskiego UE w okresie 3 lat licząc od 1 maja 2004 
r., z możliwością przedłużenia o dalsze 2 lata. Na zasadzie wza-
jemności zakaz ten dotyczył przewoźników z innych państw UE, 
którzy nie mogli realizować usług kabotażu towarowego na teryto-
rium Polski. 

Od 2009 r. – instytucje UE rozpoczęły prace nad zmianami ob-
owiązujących przepisów w zakresie dostępu do zawodu przewoźni-
ka drogowego oraz rynku przewozów drogowych osób i rzeczy, 
określanych kompleksowo jako „pakiet drogowy”. 

Dotychczas obowiązujące przedmiotowe rozporządzenia WE 
nie były dostatecznie przejrzyste i stwarzały pole do nadużywania 
przez państwa członkowskie zasad liberalizacji w obszarach konku-
rencyjności czy też kontroli. Chodziło bowiem o to, aby kryteria 
dostępu do zawodu i rynku stały się zaostrzone i jednolicie stoso-
wane w krajach Wspólnoty. Takie założenie powinno się przełożyć 

na wzrost jakości i bezpieczeństwa przewozów, jak też w miarę 
harmonijnego funkcjonowania rynku przewozów drogowych. 

W wyniku tychże prac i po uzgodnieniu zapisów pomiędzy Par-
lamentem, Komisją Europejską i Radą przyjęto 3 akty prawne 
w ramach pakietu drogowego (Dz. Urz. L300 z 14 listopada 2009 r.), 
tj.: 
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające 
wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu 
przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 
96/26/WE. 

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspól-
nych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów 
drogowych. 

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspól-
nych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autoka-
rowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
561/2006. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1071/2009 wprowadziło defini-

cje przedsiębiorcy i zarządzającego transportem, jak też zezwolenia 
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które oznacza 
decyzję administracyjną upoważniającą do wykonywania zawodu. 
Przedsiębiorstwo musi w sposób rzeczywisty i ciągły prowadzić 
działalność gospodarczą w jednym z krajów UE, co oznacza, że 
posiada rzeczywistą i stałą siedzibę w danym kraju, co ma skłonić 
firmy do związania się z określonym rynkiem na dłużej. Rozporzą-
dzenie wyznaczyło zakres obowiązkowej wiedzy jako wymogu 
kompetencji zawodowych, co powinno przeciwdziałać niskiemu ich 
poziomowi. Istotną nowością jest wprowadzenie obowiązku stałego 
kontrolowania tych przedsiębiorstw, które uzyskały zezwolenie na 
prowadzenie działalności transportowej, przez organy do tego po-
wołane przez dane państwo członkowskie. Oznaczało to, że do 
końca 2012 r. wymóg dobrej reputacji był oceniany przez właściwe 
organy, natomiast od 1 stycznia 2013 r. sprawdzenie to było prowa-
dzone poprzez dostęp do krajowych rejestrów elektronicznych. 

Na uwagę zasługuje wprowadzony wymóg wyznaczenia przez 
przedsiębiorcę co najmniej jednej osoby fizycznej – zarządzającego 
transportem, która w sposób rzeczywisty i ciągły będzie zarządzać 
operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa, chyba że czyn-
ności te wykonuje osobiście sam przedsiębiorca. Jednocześnie w 
art. 4 ust 2 rozporządzenia wspólnotowego określono warunki, kiedy 
przedsiębiorca nie spełniający wymogu kompetencji zawodowych 
(brak odpowiedniego certyfikatu) będzie mógł wykonywać zawód 
przewoźnika drogowego bez wyznaczenia zarządzającego transpor-
tem. Ma się odbywać na podstawie umowy cywilno-prawnej, w 
której zostaną sprecyzowane szczegółowe obowiązki związane z 
realizacją przedmiotowych zadań. Rozporządzenie weszło w życie z 
dniem 4 grudnia 2011 r. 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1072/2009 miało na celu usta-
nowienie wspólnej polityki transportowej poprzez wyznaczenie 
ujednoliconych zasad dostępu do rynku międzynarodowych prze-
wozów drogowych. Tym samym uchylone zostały 2 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 881/92 i 3118/93 oraz dyrektywa nr 2006/94 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. (Dz. U. L374 
z 27.12.2006 r.) w sprawie ustanowienia wspólnych reguł dla niektó-
rych rodzajów drogowego przewozu rzeczy. 

Rozporządzenie zapewniło wprowadzenie spójnych reguł 
prawnych dla międzynarodowych przewozów drogowych, co ozna-
czało, że powinny one mieć zastosowanie do wszystkich przewo-
zów tego rodzaju na terytorium Wspólnoty. Przewozy z państw 



I 

Efektywność transportu 

 

 

   

504 AUTOBUSY 6/2016 
 

członkowskich do państw trzecich regulują odpowiednie umowy 
dwustronne. 

Wszelkie przepisy tego rozporządzenia odnoszą się do pojaz-
dów powyżej 3,5 tony. Sprecyzowane zostały zasady wykonywania 
przewozów na potrzeby własne, jako działalność o charakterze 
pomocniczym w stosunku do działalności podstawowej. W celu 
uniknięcia niejasności interpretacyjnych podano w art.2 definicje 
przewozu międzynarodowego oraz warunki jego wykonywania, 
tj. posiadania licencji wspólnotowej (art. 3 i 4). 

Wyspecyfikowane zostały zasady wykonywania przewozów 
kabotażowych (art.8), które zostały ograniczone do trzech przewo-
zów, będących następstwem transportu międzynarodowego, a 
ostatni rozładunek w trakcie przewozu kabotażowego musi mieć 
miejsce w ciągu 7 dni od ostatniego rozładunku w przewozie mię-
dzynarodowym. 

W/w rozporządzenie weszło w życie od dnia 4 grudnia 2011 r. 
z wyjątkiem art. 8 i 9 (przewozy kabotażowe), które stosuje się od 
dnia 14 maja 2010 r. 

Rozporządzenia UE wiążą w całości i są bezpośrednio stoso-
wane we wszystkich państwach członkowskich, zgodnie 
z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, co oznacza, że 
niezbędna była zmiana przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 
1265 ze zm.), w której były dotychczas uregulowane zasady podej-
mowania i wykonywania transportu drogowego w przewozach kra-
jowych i międzynarodowych. Ustawą z dnia 5 kwietnia 2013 r. 
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie 
pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r., poz. 567), dostosowano przepisy 
krajowe do nowych wspólnotowych warunków wykonywania zawo-
du przewoźnika drogowego. 

Zmiany do ustawy o transporcie drogowym, której przepisy ob-
owiązują od dnia 15 sierpnia 2013 r., sprowadzają się przede 
wszystkim do określenia organów właściwych do wydawania doku-
mentów uprawniających do wykonywania zawodu przewoźnika 
drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy, doprecyzowania 
niektórych przepisów unijnych oraz uregulowania tych zagadnień, 
które pozostawione są w gestii prawa krajowego. Ponadto – zgod-
nie z wymogiem zawartym w rozporządzeniach wspólnotowych – 
niezbędne stało się również wprowadzenie sankcji, które będą miały 
zastosowanie w przypadku naruszeń postanowień prawa unijnego, 
a także prawa krajowego. 

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć w szczególności:  
– wprowadzenie definicji bazy eksploatacyjnej, które to pojęcie 

zawarte jest w treści rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, jako 
element warunku związanego ze spełnianiem wymogu posiada-
nia rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkow-
skich przez przedsiębiorcę wykonującego zawód przewoźnika 
drogowego; w skład bazy eksploatacyjnej powinien bezwzględ-
nie wchodzić jeden z następujących trzech elementów: (a) miej-
sce postojowe albo (b) miejsce załadunku, rozładunku lub łą-
czenia ładunków albo (c) miejsce konserwacji lub naprawy po-
jazdów; 

– określenie organów wydających zezwolenie na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego, tj.: (a) starostę w przypadku, 
gdy przedsiębiorca ubiega się o wydanie uprawnienia na wyko-
nywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym oraz (b) 
Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przypadku, gdy 
przedsiębiorca od razu ubiega się o wydanie uprawnienia na 
wykonywanie przewozów w międzynarodowym transporcie dro-
gowym; 

– doprecyzowanie przepisów dotyczących poświadczania sytuacji 
finansowej przedsiębiorstw transportowych, w ten sposób, że z 
obowiązku przedstawienia rocznego sprawozdania finansowego 

zostali zwolnieni przedsiębiorcy, którzy nie są zobligowani do 
jego sporządzania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2003 r., poz. 330); 
w przypadku tych przedsiębiorców wprowadzono możliwość 
wykazania zdolności finansowej za pomocą zabezpieczenia ta-
kiego jak gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa 
(np. ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika 
drogowego); 

– rozstrzygnięcie, że z możliwości wykonywania zawodu prze-
woźnika drogowego bez wyznaczenia zarządzającego transpor-
tem może skorzystać tylko i wyłącznie mikro przedsiębiorca, w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z 
późn. zm.), czyli przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z 
dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej 
niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprze-
daży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie 
przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 
2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro; 

– uszczegółowienie warunków związanych z utratą dobrej reputa-
cji, wskazując, że wymóg ten nie jest lub przestał być spełniony, 
gdy wydano co najmniej dwie decyzje administracyjne o nało-
żeniu kary pieniężnej albo nałożono co najmniej dwie kary 
grzywny, za naruszenia określone w załączniku nr IV do rozpo-
rządzenia (WE) nr 1071/2009, co stanowi proporcjonalną reak-
cję za nałożone sankcje na przedsiębiorcę albo zarządzającego 
transportem. Niezależnie od tego, wprowadzono trzy okoliczno-
ści wyłączające możliwość wydania decyzji o utracie dobrej re-
putacji: po pierwsze, gdy liczba stwierdzonych naruszeń jest 
nieznaczna w stosunku do skali prowadzonych operacji trans-
portowych, po drugie, gdy istnieje możliwość poprawy sytuacji w 
przedsiębiorstwie, w tym zwłaszcza wdrożone zostały procedury 
zapobiegające powstawaniu naruszeń w przyszłości, i po trze-
cie, gdy istnieje interes społeczny kontynuowania działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorcę. 

3. KONWENCJA TIR  

Przy omawianiu regulacji prawnych stosowanych w transporcie 
drogowym uzasadnione jest również uwzględnienie procedury 
celnej tj. konwencji Transport International Routier (TIR). 

Zasady stosowania Konwencji Celnej dotyczącej międzynaro-
dowego przewozu towarów z zastosowaniem Karnetów TIR (Kon-
wencja TIR) zostały opracowane w 1949 r.. Krajami założycielskimi 
pierwszej Konwencji były: Belgia, Niemcy, Francja, Włochy, Luxem-
burg, Holandia. Obecna wersja Konwencji, z kilkoma zmianami, 
została sporządzona w Genewie w dniu 14 listopada 1975 r. (Dz. U. 
z 1984 r. poz. 76, z dnia 28 marca 1984 r.). Polska jest Umawiającą 
się Stroną Konwencji TIR od roku 1980. Oświadczenie rządowe w 
tej sprawie sporządzono 10 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 77, 
z dnia 28 marca 1984 r.). Konwencja TIR jest jedną z obowiązują-
cych w międzynarodowym transporcie procedur celnych, którą 
można wykorzystać do transportu towarów. 

Założeniem i podstawową zasadą Konwencji TIR jest ułatwie-
nie i uproszczenie międzynarodowego transportu drogowego towa-
rów. Chodzi o to aby w trakcie wykonywania międzynarodowego 
transportu drogowego nie było konieczne poddawanie kontroli 
w przejściowych (granicznych) urzędach celnych. Kolejną regułą 
stosowania Konwencji TIR jest ułatwienie polegające na rezygnacji 
z pobierania przez tranzytowe władze celne dodatkowych zabezpie-
czeń lub gwarancji na poczet ewentualnych należności celno – 
podatkowych. W trakcie wprowadzania towarów na obszar celny 
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bez stosowania Konwencji TIR pobierane są należności celne 
i podatkowe. W ramach Konwencji TIR zrezygnowano z pobierania 
tych należności nawet wtedy, gdy przewidywana kwota należności 
celnych przewyższała ustaloną dla karnetów TIR kwotę gwarancyj-
ną. Zabezpieczeniem w procedurze TIR jest wyłącznie określony 
karnet. Ponadto zasadą w tej procedurze jest to, że zamknięcia 
celne, nałożone w wyjściowym urzędzie celnym, są akceptowane 
przez władze celne kolejnych krajów bez potrzeby kontroli towarów. 
Jest to znaczne ułatwienie, bowiem transport odbywa się przez 
przejściowe urzędy bez weryfikacji celnej towaru. Transport towa-
rów pod osłoną karnetów TIR odbywa się dalej kiedy nie ma żad-
nych widocznych śladów świadczących o tym, że usiłowano dostać 
się do wnętrza przestrzeni ładunkowej. Nie znaczy to iż władze 
celne każdego państwa tranzytowego nie mają prawa dokonać 
kontroli towaru. Takie prawo posiada każde państwo i jest to zgodne 
z przepisami Konwencji TIR, które zawarte są w art. 5 i 23 Konwen-
cji TIR. Trzeba także zaznaczyć, że aktualnie Rosja zawiesiła sto-
sowanie tej konwencji wprowadzając własne, dodatkowe wymogi 
celne co staje się kanwą sporu między IRU a Federacja Rosyjską. 

Przewozy w ramach stosowania procedury Konwencji TIR mo-
gą być realizowane w następujących przypadkach: 
– jeżeli przewóz rozpoczął się lub ma się zakończyć poza Unią 

Europejską; 
– jeżeli dotyczy przewozu realizowanego z jednego do drugiego 

miejsca znajdującego się na obszarze Unii Europejskiej, pod 
warunkiem tranzytu przez terytorium kraju trzeciego; 

– z kraju trzeciego do kraju trzeciego np.: Ukraina – Mołdawia, 
Turcja – Iran itp. 
Obecnie procedura TIR może być realizowana na obszarze 57 

państw. 

4. ZNACZENIE REGULACJI PRAWNYCH W 
TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM W POLSCE  

Funkcjonowanie polskiego transportu samochodowego 
w zakresie przewozów ładunków w Polsce , ale także we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej jest ściśle regulowane przez instrumenty 
prawne takie jak, ustawy, rozporządzenia czy konwencje. Powstaje 
pytanie czy jest to dobre rozwiązanie z punktu widzenia funkcjono-
wania rynku transportowego jako kategorii ekonomicznej. Na tak 
postawione pytanie, nie otrzyma się jasnej i jednoznacznej odpo-
wiedzi. Z jednej strony instrumenty prawne regulujące funkcjonowa-
nie każdego rynku w danym państwie są naturalnym narzędziem 
polityki państwa, z drugiej strony zwolennicy czystej gospodarki 
rynkowej uważają, że każda ingerencja państwa w sferę funkcjono-
wania rynku poprzez instrumenty prawne jest nie do zaakceptowa-
nia i powoduje jego nieskuteczność. Obserwując współczesny rynek 
społeczno-gospodarczy świata trzeba jednak stwierdzić, że we 
wszystkich państwach występują instrumenty prawne, które są 
niezbędne do sterowania rozwojem danych rynków gospodarczych. 

W Polsce ma miejsce regulowana społeczna gospodarka ryn-
kowa, co jest umocowane poprzez zapisy w konstytucji. Przyjmując 
to stwierdzenie można powiedzieć, że istotnym problemem nie jest 
to, że w gospodarce rynkowej stosuje się regulatory w postaci norm 
prawnych lecz chodzi przede wszystkim o ich precyzyjne sformuło-
wania i jasność interpretacyjną stosowaną przez poszczególne 
organa administracji państwowej lub sądowniczej. Istnieją też po-
glądy, że gospodarki europejskie są przeregulowane instrumentami 
prawnymi. Samo to stwierdzenie nie ma istotnego znaczenia, jeżeli 
nie przeanalizuje się skuteczności danych instrumentów. Skutecz-
ność, należy w tym przypadku rozumieć, jako stopień osiągnięcia 
zamierzonego celu społeczno-gospodarczego. Wspomniano już, że 
istotnym zagadnieniem w stosowaniu regulacji prawnych jest ich 

jasność i precyzyjność sformułowań a także kompleksowość ujęcia 
przedmiotowej problematyki. Często w praktyce polskiej występuje 
takie zjawisko, jak np. w przypadku ustawy o transporcie drogowym 
gdy okazuje się, że jej zapisy wymagają dodatkowych interpretacji 
organów administracji państwowej. Taką procedurę postępowania 
powinno się eliminować bowiem przynosi ona niekorzystne skutki 
ekonomiczne dla przedsiębiorstw transportu samochodowego. 
Istotnym problemem przy omawianiu tego zagadnienia jest również 
to, aby zawsze z tymi instrumentami prawnymi dokładnie zapoznali 
się przedsiębiorcy, a wówczas nie będzie tak licznych sporów inter-
pretacyjnych odnośnie ich stosowania. Takie zadanie jest przedmio-
tem dyskusji na każdym spotkaniu z przewoźnikami. Nieprawidło-
wości interpretacyjne, w zakresie regulacji prawnych w tej gałęzi 
transportu, powstają z niezrozumienia przez przewoźników ich 
istoty. Regulacje, jako cecha charakterystyczna współczesnego 
rynku transportowego w UE, są instrumentem, który z jednej strony 
ma wyeliminować nieuczciwą konkurencję rynkową, z drugiej strony 
ma zapewnić ekonomiczne funkcjonowanie tej gałęzi transportu. 
Należy przyznać, że niekiedy regulacje UE nie spełniają tego zało-
żenia a są rezultatem prac administracji, która nie dysponuje dosta-
teczną znajomością zasad funkcjonowania transportu samochodo-
wego. W związku z regulacjami prawnym, w tym przypadku, trans-
portu samochodowego w Polsce, nasuwa się pytanie, a mianowicie 
na ile taki instrument polityki gospodarczej jest skuteczny w prakty-
ce. Nie ma w tym zakresie szczegółowych badań ekonomicznych 
a interpretacje problemu, z którymi można się spotkać w literaturze 
przedmiotu, nie w pełni oddają złożoność jego stosowania w funk-
cjonowaniu podmiotów transportowych. 

PODSUMOWANIE 

Przedstawione wybrane regulacje, w formie aktów prawnych 
UE i krajowych, miały kluczowe znaczenie dla zainicjowania 
i rozwoju wolnego rynku transportowego. Oznaczały zatem przeło-
żenie idei doktryny liberalizmu na konkretną strategię działania 
Wspólnoty i jej członków w sferze transportu. 

Z drugiej strony, wolny rynek spowodował niekontrolowany 
rozwój konkurencji wewnątrz- i międzygałęziowej, jako atrybutu 
liberalizacji i w konsekwencji przyczynił się do zjawiska niezrówno-
ważonego rozwoju transportu. Oznacza to, że skuteczność narzędzi 
regulacyjnych jest zależna od ich formy, w rozumieniu przejrzystości 
i precyzji, jak też od dostosowania się odbiorców do przedmioto-
wych wytycznych. Praktyka wykazała brak zrozumienia idei regula-
cyjnych ze strony podmiotów transportowych, co przejawiło się 
niekontrolowanym rozwojem sektora transportu samochodowego, 
jak też niedostatecznym działaniem zapobiegawczym ze strony 
organów ustanawiających regulacje. Okazało się, że interwencjo-
nizm państwa jest niezbędnym elementem skuteczności narzędzi 
sprawczych w praktyce. 
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Legal regulations in the road transport 

The first part of the article discusses two basic economic 

underlying concepts of the state policy in the said sphere, i.e. 

liberalism and interventionism. The idea of liberalism has 

been recognized as the basis for the release of the free 

transport market, abolishing access barriers between the 

transport entities. The appropriate regulations have become 

a tool of such changes, understood as determining the course 

of action in order to achieve a given objective. The authors 

provided a summary of regulations arranged according to 

the established criteria and the elements of their division. The 

reference was also made to the specific effects of the intro-

duction of liberalism to the economic practice, i.e. to the 

phenomenon of competition without restrictions. This means 

the need for external interference and, therefore, a state 

intervention to provide integrated, sustainable development 

of transport through the proper intermodal proportions. The 

second part of the article discusses some legal regulations 

that are a "sine qua non" condition of the transport market 

functioning from the point of view of liberalization. The legal 

Acts have been presented in chronological order (from the 

Poland’s transformation period), as well as the Community 

regulations, fundamental to the road transport as binding to 

the domestic regulations. As one of the most important ones 

was regarded the "road package" of 2009. As a special regu-

latory tool was discussed TIR customs convention. The arti-

cle concludes with an attempt to highlight the essence of 

legal regulations for many spheres of activity of the transport 

market in general, and for its participants. It is all about, first 

of all, the requirements for effectiveness of the regulations 

adopted on their recipients. 
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