
Zmiany w ustawie
o transporcie drogowym

o słownika pojęć transportowych
dodano jakże wyczekiwane sfor-
mułowanie „baza eksploatacyjna”,

czyli miejsce wyposażone w odpowiedni
sprzęt i urządzenia techniczne umożliwia-
jące prowadzenie działalności transpor-
towej w sposób zorganizowany i ciągły,
w której skład wchodzi co najmniej jeden

z następujących elementów: miejsce
postojowe, miejsce załadunku, rozła-
dunku lub łączenia ładunków, miejsce
konserwacji lub naprawy pojazdów.

Obecnie obowiązujące licencje (kra-
jowa i międzynarodowa) zostają nieco
zmienione, albowiem wprowadza się:
• zezwolenie na wykonywanie zawodu

przewoźnika drogowego (jest ono
odpowiednikiem aktualnej licencji na
krajowy transport drogowy) upraw-
niające do wykonywania transportu
drogowego na terenie Polski,

• licencję wspólnotową, która jest od-
powiednikiem aktualnej licencji ze-
zwalającej na międzynarodowy trans-
port drogowy. Warunkiem uzyska-
nia licencji wspólnotowej jest m.in.
wcześniejsze uzyskanie zezwolenia
na wykonywanie zawodu przewoź-
nika drogowego.
Zmiany w ustawie dotyczą również

określenia dokładnego wykazania przez
przedsiębiorcę tego, że sytuacja finan-
sowa firmy zapewnia podjęcie i prowa-
dzenie działalności gospodarczej w za-
kresie transportu drogowego, której
wymagają przepisy ustawy (9000 euro
na pierwszy pojazd, 5000 euro na każdy
następny pojazd, 50 000 euro w przy-
padku pośrednictwa w transporcie dro-
gowym). Przedsiębiorca może to zrobić,
wykorzystując:
1. roczne sprawozdanie finansowe,
2. dokumenty potwierdzające:

a. dysponowanie środkami pienięż-
nymi w gotówce i na rachun-
kach bankowych lub dostępnymi
aktywami,

b. posiadanie akcji, udziałów lub
innych zbywalnych papierów war-
tościowych,

c. udzielenie gwarancji lub porę-
czeń bankowych,

d. własność nieruchomości.
Ustawa uregulowała także proble-

matyczną tematykę „dobrej reputacji”,
jaką musi wykazać się przewoźnik, aby
mógł uzyskać bądź podtrzymać licen-
cję. Wymóg dobrej reputacji, o którym
mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr
1071/2009, nie jest lub przestał być
spełniony, jeżeli wobec przedsiębiorcy
zarządzającego transportem lub osoby
fizycznej, o której mowa w art. 7c:
1) orzeczono:

a) prawomocny wyrok skazujący za
przestępstwa umyślne w dzie-
dzinach określonych w art. 6 roz-
porządzenia (WE) nr 1071/2009,

b) co najmniej dwie wykonalne de-
cyzje administracyjne o nało-
żeniu kary pieniężnej za naru-
szenie określone w załączniku nr
IV do rozporządzenia (WE) nr
1071/2009 lub

c) co najmniej dwie prawomocne
kary grzywny za naruszenie okreś-
lone w załączniku nr IV do roz-
porządzenia (WE) nr 1071/2009
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5 kwietnia 2013 r. Sejm uchwalił zmiany w Ustawie o transporcie drogowym oraz

Ustawie o czasie pracy kierowców, które regulują bardzo istotne zagadnienia w zakresie

licencji transportowych oraz możliwości samozatrudnienia kierowców. Czytelnikom

proponujemy zapoznanie się z najważniejszymi zmianami w tych ustawach.
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2) wydano decyzję o uznaniu, że utrata dobrej reputacji sta-

nowi proporcjonalną reakcję za nałożone sankcje, o któ-
rych mowa w pkt. 1.
Organ kontrolujący może jednak stwierdzić, że utrata

dobrej reputacji będzie stanowiła nieproporcjonalną reakcję
za naruszenia, jeżeli w wyniku postępowania administracyj-
nego ustalono, iż:
1) liczba stwierdzonych naruszeń jest nieznaczna w sto-

sunku do skali prowadzonych operacji transportowych;
2) istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie,

w szczególności jeżeli przedsiębiorca podjął działa nia
mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy
lub wdro żył procedury zapobiegające powstawaniu naru-
szeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego, lub

3) istnieje interes społeczny kontynuacji działalności gospodar-
czej przez przedsiębiorcę, w szczególności jeżeli cofnięcie ze-
zwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:
a) spowodowałoby w znaczący sposób wzrost poziomu

bezrobocia w miejscowości, gminie lub regionie lub
b) w poważny sposób utrudniłoby zaspokajanie potrzeb

ludności w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Warto zwrócić uwagę, iż najpoważ niejsze naruszenia, za

które przewoźnik może stracić licencję, to:
1a) Przekroczenie maksymalnych sześcio- lub czternastodnio-

wych okresów prowadzenia pojazdu o co najmniej 25%.
1b)Przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, o co najmniej

50% maksymalnego dziennego czasu prowadzenia po-
jazdu bez przerwy lub czasu odpoczynku trwającego nie-
przerwanie przynajmniej 4,5 godziny.

2. Brak tachografu, ogranicznika prędkości, korzystanie
z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy
w urządzeniach rejestrują cych lub ograniczniku pręd-
kości, a także fałszowanie wykresów i danych pobranych
z tachografu lub karty kierowcy.

3. Kierowanie pojazdem bez ważnego certyfikatu stwier-
dzającego zdatność do ruchu drogowego, jeżeli taki do-
kument jest wymagany na mocy prawa wspólnotowego
lub z poważ nym uszkodzeniem m.in. układu hamulco-
wego, kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwo-
zia, które mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla
bezpieczeństwa drogowego prowadzące do podjęcia de-
cyzji o unieruchomieniu pojazdu.

4. Przewóz towarów niebezpiecznych, których transport jest
zakazany lub które są przewożone w sposób zakazany lub
bez zezwolenia, oraz bez oznaczenia ich w pojeździe jako
towarów niebezpiecznych, i tym samym stanowiących za-
grożenie życia lub środowiska w takim stopniu, w którym
prowadziłoby to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu
pojazdu.

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

6. Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kie-
rowcy, kartą, której nie jest posiadaczem lub taką, którą
otrzymał na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszo-
wanych dokumentów.

7. Przewóz towarów przekraczających o 20% lub więcej ma-
ksymalną dopuszczalną masę całkowitą w przypadku po-

jazdów o dmc. przekracza jącej 12 t oraz przekraczających
o 25% lub więcej w przypadku pojazdów o dmc. nieprze-
kraczającej 12 t.
W przypadku przewoźników trudniących się przewozem

towarów ponadgabarytowych trzeba pamiętać, że przekro-
czenie dmc. pojazdu o 20% stanowi bezpośrednią przesłankę
do cofnięcia licencji. Jeśli zatem na standardowy pojazd
ciągnik siodłowy wraz z naczepą zostanie załadowany towar,
który spowoduje przekroczenie dmc. pojazdu o ponad 8 t
(czyli dmc. 48 t i więcej), przewoźnik musi się liczyć z tym, że
może stracić licencję, a co za tym idzie możliwość dalszego
prowadzenia firmy transportowej przez okres kilku lat.
W przypadku pojazdów mających 7 osi i więcej sprawa jest
nieco bardziej skomplikowana, ponieważ polskie prawo nie
określa wysokości dmc. takiego pojazdu, a co za tym idzie
przewoźnicy są postawieni w stan niepewności.
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