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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r.

o zmianie ustawy o transporcie drogowym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(druk nr 755)

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2007 r. Nr

125, poz. 874, z późn. zm.)

Art. 14.
1. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił

licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 14
dni od dnia ich powstania.

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca
jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

3. (uchylony).
4. (uchylony).

<Art. 14a.
1. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu

drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
2. Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest

obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres
zawieszenia:

1) zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania
transportu drogowego; w zawiadomieniu podaje się:

a) okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,
b) liczbę wypisów z licencji odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych,

którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku
częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego;

2) zwrócić do organu, który udzielił licencji:
a) wszystkie wypisy z licencji – w przypadku zawieszenia wykonywania

transportu drogowego w całości,
b) wypisy z licencji odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych, którymi

zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku
częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego.
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3. Organ, który udzielił licencji wydaje z urzędu zwrócone wypisy w terminie 7 dni
przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu
drogowego.

4. Jeżeli wykonywanie transportu drogowego zostało zawieszone na okres
przekraczający 3 miesiące, organ który udzielił licencji dokonuje, w terminie 14 dni
od dnia  spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 2, zwrotu części opłaty
wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji z zastrzeżeniem ust. 5,
proporcjonalnie do:

1) okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego;
2) liczby zawieszonych wypisów z licencji.

5. W przypadku udzielania licencji i wypisów z licencji na wykonywanie
międzynarodowego transportu  drogowego, kwotę części zwrotu opłaty ustala się po
pomniejszeniu opłaty za udzielenie licencji lub wypisu z licencji o prowizję, o której
mowa w art. 44 ust. 1b pkt 3.

6. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy tryb i warunki zwrotu części opłaty, uwzględniając zasadę
proporcjonalnego zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 4.>

Art. 15.
1. Licencję cofa się:

1) w przypadku gdy:
a) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania

działalności gospodarczej objętej licencją,
b) przedsiębiorca nie podjął działalności objętej licencją w ciągu 6 miesięcy od

dnia jej wydania, pomimo wezwania organu licencyjnego do jej podjęcia;
2) jeżeli jej posiadacz:

a) nie spełnia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie
transportu drogowego,

b) rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania
działalności objętej licencją określone przepisami prawa,

c) odstąpił licencję osobie trzeciej,
d) zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją, a w

szczególności nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego,
transportu drogowego co najmniej przez 6 miesięcy,

e) rażąco narusza przepisy dotyczące czasu pracy kierowców lub kwalifikacji
kierowców;

3) jeżeli posiadacz licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
samowolnie zmienia wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych, zainstalowanych
w pojeździe;

4) jeżeli przedsiębiorca wykonujący transport drogowy w zakresie, o którym mowa w
art. 4 pkt 3 lit. b, zlecił wykonanie przewozu rzeczy podmiotowi nieposiadającemu
licencji.
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2. Cofnięcie licencji w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d oraz lit. e
poprzedza się pisemnym ostrzeżeniem przedsiębiorcy, że w przypadku ponownego
stwierdzenia naruszenia tych przepisów wszczyna się postępowanie w sprawie cofnięcia
licencji. Przepisu nie stosuje się, gdy posiadacz licencji przestał spełniać wymagania, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a.

<2a. Przepisu ust. 1 pkt 2 lit. d nie stosuje się, jeżeli przewoźnik zawiadomił organ, który
udzielił licencji, o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego, w trybie i na
zasadach określonych w art. 14a.>

3. Licencja może być cofnięta, jeżeli jej posiadacz:
1) nie przedstawił, w wyznaczonym terminie, informacji i dokumentów, o których

mowa w art. 8 ust. 2 i 3, art. 14 i art. 83;
2) rażąco lub wielokrotnie narusza przepisy w zakresie dopuszczalnej masy, nacisków

osi lub wymiaru pojazdu;
3) zalega w regulowaniu, stwierdzonych decyzją ostateczną lub prawomocnym

orzeczeniem, zobowiązań:
a) celnych, podatkowych lub innych zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa z tytułu

prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
b) wobec kontrahenta;

4) samowolnie:
a) zmienia wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych lub tachografów

cyfrowych zainstalowanych w pojeździe, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3,
b) zmienia lub usuwa dane zapisane w tachografie cyfrowym lub na karcie

kierowcy i karcie przedsiębiorstwa.
4. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dokumenty, o których mowa w art. 11, organowi,

który udzielił licencji, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w
którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

5. W przypadku cofnięcia licencji nie może być ona ponownie udzielona wcześniej niż po
upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

Art. 28.
[1. Wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego wymaga
zezwolenia ministra właściwego do spraw transportu, o ile umowy międzynarodowe nie
stanowią inaczej.]

<1. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny podmiot wymaga zezwolenia ministra
właściwego do spraw transportu, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią
inaczej.>

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone na okres nieprzekraczający
danego roku kalendarzowego.

3. Przepisy ust. 1 i ust. 2 stosuje się również w przypadku przejazdu pojazdu
samochodowego bez ładunku.
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<Art. 28a.
1. Zagraniczny podmiot wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy jest

obowiązany wypełnić zezwolenie, o którym mowa w art. 28 ust. 1, najpóźniej przed
wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu samochodowego, którym
przewóz ten jest wykonywany.

2. W przypadku niewypełnienia, nieprawidłowego wypełnienia lub błędnego
wypełnienia zezwolenia, o którym mowa w art. 28 ust. 1, przejazd uznaje się za
wykonywany bez zezwolenia.

3. Kierujący pojazdem samochodowym wykonującym międzynarodowy przewóz
drogowy jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionych
osób zezwolenie, o którym mowa w art. 28 ust. 1. W przypadku nie okazania
podczas kontroli tego dokumentu, międzynarodowy przewóz drogowy uznaje się za
wykonywany bez zezwolenia.>

Art. 29.
1. Wykonywanie przez przewoźnika drogowego przewozu kabotażowego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania zezwolenia, które wydaje minister
właściwy do spraw transportu, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek przewoźnika drogowego,
pod warunkiem dołączenia do niego co najmniej dwóch pozytywnych opinii organizacji o
zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających przewoźników drogowych.

<Art. 29a.
1. Przewóz kabotażowy bez zezwolenia, na podstawie umowy międzynarodowej, może

być wykonywany wyłącznie pojazdem samochodowym, z którego dokonano
całkowitego albo częściowego rozładunku rzeczy przywiezionych z zagranicy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Pojazd samochodowy, o którym mowa w ust. 1, może być wykorzystany do trzech
przewozów kabotażowych w okresie 7 dni, począwszy od dnia, w którym dokonano
rozładunku rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Kierujący pojazdem samochodowym, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany mieć
przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionych osób, dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, a w szczególności dokumenty
przewozowe oraz faktury za wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
usługi przewozowe.

Art. 29b.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje zezwoleń, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1,
2) szczegółowe warunki wykorzystania zezwoleń, o których mowa w art. 28 ust. 1 i

art. 29 ust. 1,
3) sposób wypełniania zezwoleń, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1,
4) wzory zezwoleń, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1
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- uwzględniając warunki wykorzystania zezwoleń określone w dwustronnych umowach
międzynarodowych o wykonywaniu przewozów drogowych oraz zakres niezbędnych
danych umieszczonych w zezwoleniach.>

Art. 38.
1. Sprawdzianem znajomości zagadnień, o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 3, jest

egzamin pisemny zdany przed komisją egzaminacyjną.
2. Minister właściwy do spraw transportu wyznacza jednostki, przy których działają komisje

egzaminacyjne.
3. Jednostki, o których mowa w ust. 2, wydają certyfikaty kompetencji zawodowych i

przekazują informacje o ich wydaniu do centralnego rejestru tych certyfikatów
prowadzonego przez ministra właściwego do spraw transportu.

<Art. 38a.
1. Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych

studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych,
których program obejmuje cały zakres zagadnień, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, zwolnione są z egzaminu pisemnego, o
którym mowa w art. 38 ust. 1.

2. Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów
drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia
studiów podyplomowych, których program obejmuje część zagadnień, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, zwolnione są z
części egzaminu pisemnego, o którym mowa w art. 38 ust. 1, w zakresie dziedzin
objętych programem studiów.>

Art. 39a.
1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę,

jeżeli osoba ta:
[1) ukończyła 21 lat;]
<1) ukończyła:

a) 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla
którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
- C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
- C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną

przyśpieszoną,
b) 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla

którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
- C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną

przyśpieszoną,
- D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
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- D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych,
których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią
kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

c) 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla
którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile
uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;>

2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym,
określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

3) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowcy;

4) nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowcy;

[5) uzyskała kwalifikację wstępną;]
<5) uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, zwane

dalej „kwalifikacją”;>
6) ukończyła szkolenie okresowe.

2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy kierowcy wykonującego przewóz
drogowy rzeczy pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t.

3. Wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6, nie stosuje się do kierowcy pojazdu:
1) do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;
2) którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;
3) wykorzystywanego przez siły zbrojne;
4) obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek

odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
5) poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów,

jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;
6) odbywającego przejazd bez osób lub ładunku:

a) w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji,
b) z miejsca zakupu lub odbioru;

7) używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;
8) wykorzystywanego do:

a) nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy,
b) szkolenia osób posiadających prawo jazdy,
c) przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;

9) wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;
10) wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do

jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym
zajęciem.
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[Art. 39b.
1. Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba:

1) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub

zawodowe, albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie

potwierdzające ten fakt;
2) niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar

wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną, odpowiednio do pojazdu, którym
zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych
odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

1) C1, C1+E, C i C+E;
2) D1, D1+E, D i D+E.

3. Kwalifikacja wstępna obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy
kwalifikacyjne.]

<Art. 39b.
1. Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba:

1) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub

zawodowe, albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie

potwierdzające ten fakt, lub
2) niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca

zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację, odpowiednio do pojazdu
samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie
bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

1) C1, C1+E, C i C+E;
2) D1, D1+E, D i D+E.

3. Kwalifikacja obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.>

Art. 39b1.
1. Zajęcia, o których mowa w art. 39b ust. 3, przeprowadzane są w formie:

1) zajęć szkolnych dla uczniów - w szkole, jeżeli w programie nauczania jest
przewidziane uzyskanie kwalifikacji kierowcy wykonującego przewóz drogowy,
albo

2) kursu kwalifikacyjnego - w ośrodku szkolenia.
2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne, o których mowa w art. 39b ust. 3, obejmują:
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1) kształcenie zawodowe w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem, z
uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:

a) znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów
bezpieczeństwa pojazdu,

b) umiejętność optymalizacji zużycia paliwa,
c) umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,
d) umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom;
<e) umiejętność bezpiecznego mocowania ładunku;>

2) kształcenie zawodowe w zakresie umiejętności stosowania przepisów dotyczących
wykonywania transportu drogowego;

3) kształcenie zawodowe w zakresie zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem,
w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska;

4) kształcenie zawodowe w zakresie obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku
firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.

3. Testy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 39b ust. 3, przeprowadzane są:
1) przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zakończeniu zajęć szkolnych dla

uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w ramach zewnętrznego egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, albo

2) w ośrodku szkolenia, po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych, przez
trzyosobową komisję egzaminacyjną, zwaną dalej "komisją", powołaną przez
wojewodę.

4. W skład komisji mogą wchodzić osoby, które:
1) posiadają wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub techniczne z zakresu

motoryzacji lub transportu;
2) nie były prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
[3) spełniają szczegółowe wymagania określone w przepisach na podstawie art. 39i pkt

4.]
<3) spełniają szczegółowe wymagania określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 39i ust. 1 pkt 4.>
[5. Co najmniej jedna z osób - członków komisji, jest obowiązana posiadać uprawnienia

instruktora lub egzaminatora w zakresie kategorii prawa jazdy odpowiedniej do kategorii
realizowanego bloku programowego, o którym mowa w art. 39b ust. 2.]

<5. Co najmniej jedna z osób - członków komisji, dodatkowo:
1) jest obowiązana posiadać uprawnienia instruktora lub egzaminatora w zakresie

kategorii prawa jazdy odpowiedniej do kategorii realizowanego bloku
programowego, o którym mowa w art. 39b ust. 2, albo

2) powinna być przedstawicielem organizacji o zasięgu ogólnopolskim zrzeszającej
przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe.>

6. Testy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 39b ust. 3, przeprowadzane są na podstawie
pytań pochodzących z katalogu pytań testowych zatwierdzonego przez ministra
właściwego do spraw transportu.
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7. Katalog pytań testowych obejmuje zagadnienia, o których mowa w ust. 2.
8. Za przeprowadzenie testu członkom komisji, przysługuje wynagrodzenie, którego koszt

ponosi ośrodek szkolenia.
9. Ośrodek szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, umożliwia przeprowadzanie przez

komisję testu kwalifikacyjnego, zapewniając odpowiednie warunki lokalowe.

[Art. 39b2.
Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną w zakresie określonego bloku programowego, o
którym mowa w art. 39b ust. 2, i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami niż te, dla
których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji
wstępnej, obowiązany jest odbyć kwalifikację wstępną uzupełniającą. Przepisy art. 39b1

stosuje się odpowiednio.]
<Art. 39b2.

Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie określonego bloku programowego,
o którym mowa w art. 39b ust. 2, i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami
samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające
zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację
uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyśpieszoną. Przepisy art. 39a ust. 1 i
art. 39b1 stosuje się odpowiednio.>

Art. 39c.
[1. Wojewoda lub upoważniony przez niego członek komisji albo dyrektor Okręgowej

Komisji Egzaminacyjnej, wydaje osobie, która uzyskała kwalifikację wstępną świadectwo
kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej.]

<1. Wojewoda lub upoważniony przez niego członek komisji albo dyrektor Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej, wydaje osobie, która uzyskała kwalifikację świadectwo
kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji.>

2. [Wojewoda oraz dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 21 dni od dnia
przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego, przekazują do centralnej ewidencji kierowców
następujące dane osób, którym wydano świadectwo kwalifikacji zawodowej, o którym
mowa w ust. 1:] <Wojewoda lub upoważniony przez niego członek komisji oraz
dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 21 dni od dnia
przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego, przekazują do centralnej ewidencji
kierowców następujące dane osób, którym wydano świadectwo kwalifikacji
zawodowej, o którym mowa w ust. 1:>

1) imię i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności

(PESEL) albo rodzaj, serię, numer oraz państwo wydania dokumentu
potwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;

[4) zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej.]
<4) rodzaj i zakres kwalifikacji oraz numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji

zawodowej.>
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Art. 39d.
1. Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba:

1) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub

zawodowe, albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie

potwierdzające ten fakt;
2) wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.
[2. Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa

kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ukończyć
szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.]

<2. Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa
kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć
szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.>

3. Kierowca może odbywać szkolenie okresowe w jednej z następujących form:
1) kursu okresowego;
2) cyklu zajęć rozłożonych w okresie pięciu lat, obejmującego program kursu

okresowego.
4. Szkolenie okresowe jest prowadzone w ośrodku szkolenia w zakresie bloków

programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
1) C1, C1+E, C i C+E;
2) D1, D1+E, D i D+E.

5. Kierowca, który zaprzestał wykonywania przewozu drogowego przez okres
uniemożliwiający spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, przed ponownym
przystąpieniem do wykonywania przewozu obowiązany jest ukończyć szkolenie
okresowe.

6. Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest
posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, o których mowa w ust. 4, może
ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.

Art. 39g.
1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia stanowi działalność

regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.) i wymaga uzyskania
wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

2. Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka
szkolenia spełnia przedsiębiorca, który:

1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia
kierowców, określoną przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym, lub spełnia wymagania określone dla tej działalności;
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[2) zapewnia prowadzenie szkolenia:
a) przez osoby posiadające uprawnienia instruktora techniki jazdy, o których mowa

w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
b) przez wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie

niezbędne do zapewnienia prawidłowego szkolenia,
c) zgodnie z programem szkolenia;]

<2) zapewnia prowadzenie szkolenia zgodnie z programem przez:
a) wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie

niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia – w zakresie
zajęć teoretycznych,

b) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia
instruktora nauki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym – w zakresie zajęć
praktycznych,

c) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia
instruktora techniki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym – podczas zajęć z jazdy
w warunkach specjalnych prowadzonych w oparciu o infrastrukturę, o
której mowa w ust. 2 pkt 3, i urządzenie, o którym mowa w ust. 11 pkt 2;>

3) posiada:
a) warunki lokalowe,
b) wyposażenie dydaktyczne,
c) miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych,
d) miejsca przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych,
e) pojazdy samochodowe odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia,
f) szczegółowy program szkolenia wraz z planem jego wykonania oraz metodami

nauczania;
4) nie był, jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie

skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

3. Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia jest
wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia dokonywany jest na
wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;
2) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w

Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile są wymagane;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
4) wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorca dołącza:
1) program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania;
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2) kopię dokumentów potwierdzających kwalifikację i wiedzę instruktorów techniki
jazdy oraz wykładowców;

3) kopie dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych,
wyposażeniu dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć
praktycznych i posiadanych pojazdach albo kopię umowy, o której mowa w ust. 11
pkt 1, lub dokumentów zawierających informację o urządzeniu, o którym mowa w
ust. 11 pkt 2, wraz z kopią certyfikatu.

6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorca składa oświadczenie o
następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia ośrodka szkolenia, określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym.".

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, powinno również zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
8. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia umieszcza się dane

przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 4, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on
inny niż adres siedziby, oraz jego numer w tym rejestrze.

9. Dokonując wpisu, wojewoda pobiera:
1) opłatę za wpis - stanowiącą dochód budżetu państwa;
2) opłatę ewidencyjną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -

Prawo o ruchu drogowym - na pokrycie kosztów działania centralnej ewidencji
kierowców.

10. Wojewoda przekazuje:
1) do centralnej ewidencji kierowców informację o dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do

rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia - w terminie 14 dni od
dnia dokonania wpisu;

2) opłatę ewidencyjną do Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o
którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym - na zasadach i w terminach określonych w przepisach tej ustawy.

[11. Przedsiębiorca może nie spełniać wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i pkt 3
lit. d, jeśli:

1) zawarł umowę na przeprowadzanie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy, o
którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym;

2) dysponuje urządzeniem technicznym do symulowania jazdy w warunkach
specjalnych, posiadającym odpowiedni certyfikat wydany przez jednostkę
akredytowaną w polskim systemie akredytacji.]
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<11. Przedsiębiorca może nie spełniać wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. d,
jeśli:

1) zawarł umowę na przeprowadzanie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki
jazdy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym, lub;

2) posiada urządzenie techniczne do symulowania jazdy w warunkach specjalnych,
spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 39i
ust. 3, posiadające odpowiedni certyfikat wydany przez jednostkę
akredytowaną w polskim systemie akredytacji.>

<3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia,
wymagania techniczno-organizacyjne oraz zakres funkcjonalności realizowanej
przez urządzenie, o którym mowa w ust. 11 pkt 2, uwzględniając potrzebę
zapewnienia wykorzystania podczas szkolenia urządzeń spełniających jednolite
wymagania.>

Art. 39i.
1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek
szkolenia, o którym mowa w art. 39g, w zakresie infrastruktury technicznej,
warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego oraz pojazdów używanych w
trakcie szkolenia;

[2) szczegółowe warunki prowadzenia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej,
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, szkoleń okresowych oraz zajęć odbywanych w
ramach szkolenia okresowego, o których mowa w art. 39d ust. 3 pkt 2;]

<2) szczegółowe warunki prowadzenia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej,
kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, szkoleń okresowych oraz
zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego, o których mowa w art. 39d
ust. 3 pkt 2;>

3) szczegółowe warunki przeprowadzania testów kwalifikacyjnych;
4) szczegółowe wymagania wobec członków komisji, sposób ich powoływania oraz

wysokość ich wynagrodzenia, które nie może być wyższe niż 400 zł za egzamin;
5) wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej;
[6) sposób postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem przez ośrodki

szkolenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i szkolenia
okresowego;]

<6) sposób postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem przez ośrodki
szkolenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej,
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
przyśpieszonej i szkolenia okresowego;>

7)  (uchylony);
8) wysokość opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących

ośrodek szkolenia.
2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu

uwzględnia odpowiednio:
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1) przepisy Unii Europejskiej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, a także
potrzebę zapewnienia należytych wymagań organizacyjno-technicznych
przeprowadzania kursów i zajęć;

[2) przepisy Unii Europejskiej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz
konieczność obiektywnego sprawdzenia przygotowania do uzyskania kwalifikacji
wstępnej w zakresie transportu drogowego;]

<2) przepisy Unii Europejskiej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz
konieczność obiektywnego sprawdzenia przygotowania do uzyskania
kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie
transportu drogowego;>

3) konieczność zapewnienia ujednoliconych procedur przeprowadzania testów
kwalifikacyjnych;

4) konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykształcenia i okresu praktyki
zawodowej członków komisji w zakresie odpowiadającym wymaganej wiedzy
dotyczącej wykonywania przewozu drogowego, a także potrzebę zapewnienia
pokrycia kosztów związanych z przeprowadzaniem testów kwalifikacyjnych przez
komisję;

5) zakres danych niezbędnych do potwierdzenia spełnienia przez kierowcę
wykonującego przewóz drogowy wymagań ustawy, w szczególności w zakresie
badań lekarskich i psychologicznych, ukończonych szkoleń, posiadanych uprawnień
do kierowania pojazdem samochodowym, organów właściwych i podmiotów
uprawnionych do wydawania świadectwa kwalifikacji zawodowej;

[6) zakres danych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia kwalifikacji wstępnej,
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i szkolenia okresowego, dotyczących
kandydatów na kierowców i kierowców wykonujących przewóz drogowy, podmiotów
uprawnionych do przeprowadzania kursów i zajęć, organów właściwych w sprawach
wpisu do rejestru, a także przepisy Unii Europejskiej w zakresie dokumentów
związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji wstępnej oraz szkoleń okresowych;

7) potrzebę zapewnienia należytej ochrony dokumentacji związanej z prowadzeniem
przez ośrodki szkolenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i
szkolenia okresowego;]

<6) zakres danych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia kwalifikacji
wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej
uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia
okresowego, dotyczących kandydatów na kierowców i kierowców wykonujących
przewóz drogowy, podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kursów i
zajęć, organów właściwych w sprawach wpisu do rejestru, a także przepisy Unii
Europejskiej w zakresie dokumentów związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji
wstępnej oraz szkoleń okresowych;

7) potrzebę zapewnienia należytej ochrony dokumentacji związanej z
prowadzeniem przez ośrodki szkolenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji
wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji
wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego;>

8)  (uchylony);
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9) wysokość rzeczywistych kosztów związanych z prowadzeniem rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia oraz wysokość kosztów
związanych z weryfikacją dokumentów.

Art. 39j.
1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym

w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowcy.

2. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 3-6, w
zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem
pracy".

3. Zakres badań lekarskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje ponadto ustalenie istnienia
lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z ustawą z
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

4. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;
2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.

[5. Pierwsze badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane przed dniem
wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji
wstępnej, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat - w terminie właściwym do
ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa
kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.]

<5. Pierwsze badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane przed
dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie
kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat - w terminie
właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia
wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia
okresowego.>

6. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, wykonują lekarze uprawnieni do
wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy,
posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów
na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach.

Art. 39k.
1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym

przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań
psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

2. Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust.
3 i 4, w zakresie i na zasadach określonych dla kierowców w ustawie z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

3. Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;
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2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.
[4. Pierwsze badanie psychologiczne, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane przed

dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie
kwalifikacji wstępnej, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat - w terminie
właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania
świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.]

<4. Pierwsze badanie psychologiczne, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane przed
dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie
kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat - w terminie
właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia
wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia
okresowego.>

Art. 41.
1. Opłaty za czynności administracyjne pobiera się z tytułu:

1) udzielenia licencji, zmiany licencji, przedłużenia ważności licencji, wydania wypisu
z licencji, wydania wtórnika licencji, przeniesienia uprawnień wynikających z
licencji oraz wyrażenia zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji;

2) wydania zezwolenia, zmiany zezwolenia, przedłużenia ważności zezwolenia,
wydania wypisu z zezwolenia, wydania wtórnika zezwolenia na wykonywanie
przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego
lub przewozu okazjonalnego;

3) wydania zezwolenia na przewóz kabotażowy;
4) wydania zezwolenia zagranicznego;
5) wydania zaświadczenia lub zmiany zaświadczenia, wydania wypisu z zaświadczenia

o zgłoszeniu działalności w zakresie przewozów na potrzeby własne;
6) wydania zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z
kierowcą;

7) wydania świadectwa kierowcy lub jego zmiany oraz wydania wtórnika świadectwa
kierowcy;

8) wydania formularza jazdy;
9) wydania certyfikatu, o którym mowa w art. 30 ust. 4, lub jego zmiany oraz wydania

wtórnika certyfikatu;
10) wydania decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobierają organy dokonujące tych czynności.
3. Opłaty, o których mowa w art. 40 pkt 2 i pkt 3, pobiera jednostka, o której mowa w art.

38 ust. 2 i ust. 3.
4. Minister właściwy do spraw transportu może, w drodze rozporządzenia, upoważnić, na

określonych warunkach, do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w
międzynarodowym transporcie drogowym, o których mowa w ust. 1, jednostkę określoną
w art. 17 ust. 2 lub polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające
międzynarodowych przewoźników drogowych, mając na względzie usprawnienie
procedur pobierania opłat.
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<5. Minister właściwy do spraw transportu może w drodze rozporządzenia, upoważnić,
na określonych warunkach, do zwrotu opłaty za udzieloną licencję lub wypis z
licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, jednostkę
określoną w art. 17 ust. 2, mając na względzie usprawnienie procedur zwrotu
opłaty.>

Art. 42.
1.  Podmioty wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewóz drogowy

zobowiązane są do uiszczania opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach
krajowych, której maksymalna wysokość nie może być wyższa niż równowartość 1.800
euro rocznie, z wyłączeniem:

1) przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką;
2) pojazdów transportu kombinowanego;
3) pojazdów realizujących komunikację miejską;
4) zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej, w przypadku

wykonywania przewozów na potrzeby własne;
5) pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton.

1a. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat za
przejazd autostradą, o których mowa w przepisach o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym.

2. Stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, uzależnione są od:
1) czasu przejazdu po drogach krajowych;
2) rodzaju pojazdu samochodowego;
3)  liczby osi oraz emisji spalin pojazdu.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, może być w szczególności wnoszona w:
1) jednostce, o której mowa w art. 17 ust. 2;
2) granicznych urzędach celnych;
3) urzędach celnych wewnątrz kraju;
4) stacjach benzynowych, z zastrzeżeniem ust. 4;
5) polskich organizacjach zrzeszających przewoźników drogowych o zasięgu

ogólnokrajowym, z zastrzeżeniem ust. 5.
3a.  Podmiot, o którym mowa w ust. 1, uiszcza opłatę roczną, miesięczną, siedmiodniową

albo dobową.
<3a1. Opłata roczna może być uiszczana przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w

ratach.>
3b. Karta opłaty dobowej i siedmiodniowej może być wypełniona przez podmiot, o którym

mowa w ust. 1, w terminie:
1) 7 dni - od wydania karty opłaty dobowej;
2) 14 dni - od wydania karty opłaty siedmiodniowej.

4.  Przedsiębiorcy prowadzący stacje benzynowe mogą pobierać opłatę po zawarciu
porozumień z jednostką, o której mowa w art. 17 ust. 2.
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5. Polskie organizacje zrzeszające przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym
mogą pobierać opłatę po zawarciu porozumień z jednostką, o której mowa w art. 17 ust.
2.

6. W porozumieniach, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, określa się w szczególności:
1) sposób zabezpieczenia przekazywanych kart opłaty drogowej uniemożliwiający

dostęp do nich osobom niepowołanym;
2) wyposażenie w odpowiednie urządzenia gwarantujące zabezpieczenie przed

zaginięciem, zniszczeniem lub utratą dokumentów;
3) obowiązek ubezpieczenia otrzymanych dokumentów od wszelkiego ryzyka

związanego z ich zaginięciem, zniszczeniem lub utratą;
4) zasady rozliczania z jednostką, o której mowa w art. 17 ust. 2, w przypadku

zaginięcia, zniszczenia lub utraty otrzymanych dokumentów.
7. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i stawki opłaty za
przejazd po drogach krajowych, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, oraz tryb
wnoszenia i sposób rozliczania tej opłaty w przypadku niewykorzystania w całości lub w
części dokumentu potwierdzającego jej wniesienie za okres roczny z przyczyn
niezależnych od przedsiębiorcy, a także wzory dokumentów potwierdzających wniesienie
tej opłaty.

<8. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki uiszczania opłaty w ratach, wymagania wobec podmiotu
wnoszącego tę opłatę oraz terminy wnoszenia i wysokość rat, uwzględniając w
szczególności zdolność podmiotu uiszczającego opłatę za przejazd pojazdu
samochodowego po drogach krajowych do terminowego spłacania rat, o których
mowa w ust. 3a1, i możliwość skutecznego ich egzekwowania.>

<Art. 89a.
1. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono wykonywanie

międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy bez wymaganego zezwolenia, o
którym mowa w art. 28 ust. 1, organ uprawniony do kontroli:

1) zatrzymuje i unieważnia zezwolenie na wykonywanie międzynarodowego
przewozu drogowego rzeczy – w sytuacji, o której mowa w art. 28a ust. 2;

2) kieruje lub usuwa pojazd samochodowy, na koszt podmiotu wykonującego
przewóz, na najbliższy parking strzeżony.

2. W zakresie postępowania w związku z usuwaniem pojazdu samochodowego stosuje
się odpowiednio przepisy prawa o ruchu drogowym.

3. Zwrot pojazdu samochodowego z parkingu następuje po przedstawieniu organowi, o
którym mowa w ust. 1, prawidłowo wypełnionego wymaganego zezwolenia na
wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy, z zastrzeżeniem art.
95.>

Uwaga: jest już art. 89a dodany przez art. 37 pkt 6 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o
zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U.09.18.97) z dniem 7 marca 2009 r.
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Art. 89a.
1. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy dokonują kontroli w zakresie przewozu

drogowego na warunkach i w trybie określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji
Pracy.

2. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego dokonują kontroli na warunkach i w trybie
określonych w ustawie.

3. Funkcjonariusze Policji, organów celnych i Straży Granicznej oraz upoważnieni
pracownicy zarządców dróg dokonują kontroli na warunkach i w sposób określonych w
przepisach o kontroli ruchu drogowego.

4. Upoważnieni pracownicy organu wydającego zezwolenia na przewozy regularne lub
regularne specjalne dokonują kontroli dokumentów na warunkach i w trybie określonych
w ustawie.

ZAŁĄCZNIK

Lp.  Wyszczególnienie naruszeń  Wysokość
kary w zł

I  II  III
1.  WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO LUB PRZEWOZU NA POTRZEBY

WŁASNE BEZ WYMAGANEJ LICENCJI LUB BEZ WYMAGANEGO ZAŚWIADCZENIA
LUB Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI KIEROWCY

1.1.  Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji, z wyłączeniem
taksówek

 8.000

1.2.  Wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji  8.000

1.3.  Wykonywanie transportu drogowego taksówką bez wymaganej licencji  3.000

1.4.  Wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia  2.000

1.5.  Wykonywanie przewozu na potrzeby własne pojazdem niezgłoszonym do
zaświadczenia

 200

1.6.  Wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego przez kierowcę
niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej bez
wymaganego świadectwa kierowcy

 1.000

1.7.  Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z
naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty

 500

1.8.  Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z
naruszeniem warunków dotyczących dokumentacji pracy kierowcy w zakresie:

 1. kierowania kierowcy na badania lekarskie lub
   psychologiczne

 500

 2. prowadzenia wymaganej dokumentacji dotyczącej pracy
   kierowcy

 500

 3. wystawiania kierowcy zaświadczenia poświadczającego jego
   zatrudnienie oraz spełnienie wszystkich wymagań
   określonych ustawą

 500
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 4. wystawiania oświadczenia poświadczającego spełnienie
   wszystkich wymagań określonych ustawą

 500

2.  WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO LUB PRZEWOZU NA POTRZEBY
WŁASNE Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZEZWOLEŃ NA PRZEWÓZ
OSÓB LUB RZECZY LUB INNYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU OSÓB

LUB RZECZY
2.1.  Wykonywanie transportu drogowego osób bez wymaganego zezwolenia  6.000

2.2.  Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych
w zezwoleniu dotyczących:

 1. dni  2.000

 2. godzin odjazdu i przyjazdu  500

 3. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków  3.000

2.3.  Wykonywanie transportu drogowego osób przez posiadającego odpowiednie
zezwolenie bez obowiązującego rozkładu jazdy

 2.000

2.4.  Wykonywanie transportu drogowego osób w zakresie przewozów regularnych
pojazdem innym niż autobus

 1.000

2.5.  Wykonywanie transportu drogowego osób autobusem, który nie odpowiada
warunkom technicznym autobusu przeznaczonego dla danego rodzaju przewozu
osób

 500

2.6.  Pobieranie należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat podanym do
publicznej wiadomości przy wykonywaniu transportu drogowego osób

 300

[2.7.  Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne rzeczy bez
posiadania w pojeździe wymaganego zezwolenia

 8.000]

<2.7. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy
bez wymaganego zezwolenia.

10.000>

2.8.  Wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego
przewozu na potrzeby własne rzeczy bez posiadania w pojeździe wymaganego do
zezwolenia certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich
wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

 8.000

2.9.  Wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym
pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób
łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu:

 1. umieszczania lub używania w pojeździe taksometru  5.000

 2. umieszczania na pojeździe oznaczeń z nazwą, adresem lub
   telefonem przedsiębiorcy

 5.000

 3. umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń
   technicznych

 5.000

3.  PRZEWÓZ KABOTAŻOWY

3.1.  Wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
bez wymaganego zezwolenia

 15.000
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<3.2. Wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnie z warunkami wykonywania
tych przewozów.

12.000>

UWAGA:   pkt 4-13.2. – pominięte

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2005 r.

Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Art. 78a.
1. Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu lub

podmiotu, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, starosta właściwy
ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydając decyzję o czasowym
wycofaniu pojazdu z ruchu.

2. Wycofaniu czasowemu, na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1, podlegają
zarejestrowane:

1) samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
2) ciągniki samochodowe;
3) pojazdy specjalne;
4) autobusy.

3. Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydaje za opłatą organ, o którym mowa
w ust. 1, po złożeniu przez właściciela pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd
w trybie przepisu art. 73 ust. 5, do depozytu w tym organie dowodu rejestracyjnego i
tablic rejestracyjnych.

[4. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 6 miesięcy. Okres ten może
być jednorazowo przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może
przekraczać 9 miesięcy w roku, licząc od dnia jego wycofania z ruchu.]

<4. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres
ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może
przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu
z ruchu.>

5. Właściciel pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust.
5, jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą
publiczną i strefą zamieszkania. Przepisy art. 46 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

6. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki
czasowego wycofania pojazdów z ruchu, wysokość opłat w zależności od okresu
wycofania z ruchu, w wysokości nie wyższej niż 150 zł, oraz wzory dokumentów
stosowanych w tym zakresie, mając na względzie konieczność przeciwdziałania
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używaniu pojazdów czasowo wycofanych z ruchu oraz koszty ponoszone przez organy
administracji publicznej.

USTAWA z dnia z dnia 22 maja 2003 r. O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH,

UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM I POLSKIM BIURZE

UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Określenia użyte w ustawie oznaczają:

1) biuro narodowe - organizację zakładów ubezpieczeń na terytorium danego państwa,
które prowadzą działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;

2) budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego - obiekt budowlany o
powierzchni powyżej 20 m2 określony w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.), będący w
posiadaniu rolnika;

3) centralna ewidencja pojazdów - centralną ewidencję pojazdów określoną w art. 80a-
80e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 58, poz. 515);

4) gospodarstwo rolne - obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz
sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający
łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu
podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego
powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział
specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

5) komisja do rozpatrywania roszczeń - komisję do rozpatrywania roszczeń z tytułu
szkód wyrządzonych przez wojska obce, powołaną przez Ministra Obrony
Narodowej na podstawie ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk
obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania
się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 536);

6)  organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21
lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119);

7) organ odszkodowawczy - organ odpowiedzialny za zaspokajanie roszczeń
poszkodowanych z tytułu umów ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w
art. 4 pkt 1, wynikających ze zdarzeń, które zaistniały na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej innego niż miejsce zamieszkania
poszkodowanego oraz na terytorium państw trzecich, i powstałych w związku z
ruchem pojazdów mechanicznych ubezpieczonych i zarejestrowanych w państwie
członkowskim Unii Europejskiej;

8) ośrodek informacji - ośrodek gromadzący informacje o umowach obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
oraz informacje o reprezentantach do spraw roszczeń ustanowionych przez zakłady
ubezpieczeń;

9) państwo trzecie - państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej,
którego biuro narodowe jest Członkiem Systemu Zielonej Karty;
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10) pojazd mechaniczny:
[a) pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę określone w

przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym,]
<a) pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy i motorower określone w

przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym,>
b) pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu

drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu
rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z
posiadaniem tego gospodarstwa;

11) pojazd historyczny:
a) pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
b) pojazd wpisany do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami

dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach,
c) pojazd mający co najmniej 40 lat,
d) pojazd mający co najmniej 25 lat i uznany przez uprawnionego rzeczoznawcę

samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla
udokumentowania historii motoryzacji;

12) rolnik - osobę fizyczną, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo
rolne;

13) trzęsienie ziemi - naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs (lub ich serię) gruntu,
powstały pod powierzchnią ziemi i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od
ośrodka (epicentrum), znajdującego się na powierzchni, gdzie drgania są
najsilniejsze; przy określaniu siły trzęsienia ziemi używa się skali magnitud (skala
Richtera);

14) ubezpieczenie graniczne - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych, którego umowa jest zawierana w przypadku, gdy
posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za granicą nie posiada ważnego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych lub
ważnej Zielonej Karty;

14a)  wprowadzenie pojazdu do ruchu - wprowadzenie pojazdu na drogę rozumianą
zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym;

15) Jednolite Porozumienie między Biurami Narodowymi - Regulamin Wewnętrzny -
regulamin przyjęty dnia 30 maja 2002 r. przez Zgromadzenie Ogólne Rady Biur
określający wzajemne stosunki między biurami narodowymi;

16) sygnatariusz Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi - biuro
narodowe, które zawarło umowę dotyczącą zaspokajania roszczeń wynikających z
międzynarodowego ruchu pojazdów mechanicznych, zgodnie z postanowieniami
Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi - Regulaminu
Wewnętrznego;

17) Zielona Karta - międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wystawiony w imieniu biura
narodowego.
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2. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej należy przez
to rozumieć także państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Art. 8.
1. Taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenia obowiązkowe ustala

zakład ubezpieczeń.
2. Zakład ubezpieczeń przedstawia organowi nadzoru informacje o taryfach składek

ubezpieczeniowych za ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1-3, i
podstawach ich ustalania.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać w szczególności analizę
szkodowości oraz kosztów obsługi ubezpieczenia uzasadniającą wprowadzenie
każdorazowej zmiany w taryfie.

<4. W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu w rozumieniu art. 78a ustawy
– Prawo o ruchu drogowym, skutkującego zmniejszeniem prawdopodobieństwa
wypadku w okresie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza
pojazdu mechanicznego, jest obowiązany do proporcjonalnego obniżenia składki
ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

5. Składka ubezpieczeniowa, w przypadku określonym w ust. 4, po uwzględnieniu
przysługujących posiadaczowi pojazdu mechanicznego zniżek składki, ulega
obniżeniu nie mniej niż o 95%.

6. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia
zakładu ubezpieczeń o ustaniu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym
mowa w ust. 4.

7. W przypadku niedopełnienia przez posiadacza pojazdu mechanicznego obowiązku, o
którym mowa w ust. 6, zakład ubezpieczeń może odpowiednio podwyższyć składkę
ubezpieczeniową, począwszy od dnia, w którym ustało czasowego wycofanie pojazdu
z ruchu, o którym mowa w ust. 4.>

[Art. 37.
1. Jeżeli szkoda zostaje wyrządzona ruchem zespołu pojazdów mechanicznych,

ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego ciągnącego jest objęta szkoda
spowodowana przyczepą, która:

1) jest złączona z pojazdem silnikowym albo
2) odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się toczyła.

2. Ubezpieczeniem OC posiadacza przyczepy są objęte szkody spowodowane przyczepą,
która:

1) nie jest złączona z pojazdem silnikowym ciągnącym albo
2) odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i przestała się już toczyć.

3. Przepis ust. 1 stosuje się również w razie złączenia pojazdów mechanicznych w celu
holowania.]

<Art. 37.
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1. Jeżeli szkoda zostaje wyrządzona ruchem zespołu pojazdów mechanicznych,
ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego ciągnącego jest objęta
szkoda spowodowana przyczepą, która:

1) jest złączona z pojazdem mechanicznym,
2) odłączyła się od pojazdu mechanicznego ciągnącego i jeszcze się toczyła lub

przestała się toczyć, albo
3) została odłączona od pojazdu mechanicznego i pozostawiona na drodze

publicznej.
2. Przepis ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się również w razie złączenia pojazdów

mechanicznych w celu holowania.>

Art. 42.
1. Zwrot składki, o którym mowa w art. 41 ust. 1, przysługuje za każdy pełny miesiąc

niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.
2. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na okres 12 miesięcy, wysokość

miesięcznej składki podlegającej zwrotowi stanowi 1/12 składki należnej za
dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia.

<Art. 42a.
Przepisy art. 41 i 42 stosuje się odpowiednio do zwrotu składki, w wysokości
proporcjonalnej, obniżonej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na wniosek
posiadacza pojazdu mechanicznego, o którym mowa w art. 8 ust. 4.>

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O CZASIE PRACY KIEROWCÓW (Dz. U. Nr 92,

poz. 879, z późn. zm.)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) transport drogowy - transport drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001
r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.);

2)  przewóz drogowy - przewóz drogowy w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr
561/2006;

3) przewóz regularny - przewóz regularny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001
r. o transporcie drogowym;

4) stanowisko pracy kierowcy:
a) siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki,

oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności
filie, przedstawicielstwa i oddziały,

b) pojazd, który kierowca prowadzi,
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c) każde inne miejsce, w którym kierowca wykonuje czynności związane z
wykonywanymi przewozami drogowymi;

5) tydzień - okres pomiędzy godziną 0000 w poniedziałek i godziną 2400 w niedzielę;
6)  dzienny okres odpoczynku - okres odpoczynku kierowcy, w rozumieniu

rozporządzenia (WE) nr 561/2006.
<7) podróż służbowa – każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na

polecenie pracodawcy:
a) przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, lub
b) wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, w celu wykonania

przewozu drogowego.>

Art. 21.
W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może
przekraczać 10 godzin w danej dobie.

<Art. 21a.
Kierowcy w podróży służbowej, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych
z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w
przepisach art. 775 § 3-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.>


