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Odpowiedzialność przedsiębiorstwa na gruncie uregulowań rozporządzenia 
561/2006 WE oraz orzecznictwa sądów powszechnych – ujęcie historyczne. 

 
 
Artykuł 10. 3. Przedsiębiorstwo transportowe odpowiada za naruszenia 
przepisów, których dopuszczają się kierowcy tego przedsiębiorstwa, nawet 
jeśli naruszenie takie miało miejsce na terytorium innego Państwa 
Członkowskiego lub w państwie trzecim. 
Bez uszczerbku dla prawa Państw Członkowskich do pociągnięcia 
przedsiębiorstw transportowych do pełnej odpowiedzialności, Państwa 
Członkowskie mogą uzależnić pociągnięcie do odpowiedzialności od 
naruszenia przez przedsiębiorstwo przepisów ust. 1 i 2. Państwa 
Członkowskie mogą wziąć pod uwagę wszelkie dowody wskazujące na to, że 
nie jest uzasadnione pociągnięcie przedsiębiorstwa transportowego do 
odpowiedzialności za popełnione naruszenie. 
 
 
Wyartykułowana w analizowanej normie zasada, posiada silne ugruntowanie na 
poziomie norm prawa administracyjnego. Jest to reguła, która wielokrotnie była 
wyrażana w orzecznictwie Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.1 W przytoczonym 
wyroku sąd uzasadnił w sentencji co następuje: „Należy podkreślić, na co słusznie 
zwrócił uwagę organ odwoławczy, że na gruncie prawa administracyjnego zasadą 
jest, że odpowiedzialność ogranicza się do ustalenia, że doszło do naruszenia 
przepisów prawa materialnego, skutkującego nałożeniem kary administracyjno - 
prawnej, nie dokonuje się natomiast oceny i nie czyni przedmiotem rozważań 
kwestii braku winy, czy też zachowania należytej staranności. 
Innymi słowy, do odpowiedzialności administracyjnej skarżącego wystarczyło jedynie, 
że organ stwierdził naruszenie przepisu prawa materialnego obligującego go do 
wydania decyzji, w której określi karę administracyjną. Odpowiedzialność 
administracyjna jest obiektywna, co oznacza, że nastąpiło określone zdarzenie 
i nieważne jest czy podmiot, który ma być ukarany, zawinił, czy też nie. Istotą kary 
administracyjnej jest bowiem przymuszenie do respektowania nakazów i zakazów.” 
 
Jednak nie można się zgodzić z powyższym stanowiskiem wyrażonym w orzecznictwie 
WSA w zakresie przedmiotowego uregulowania, ponieważ nie można go interpretować 
rozłącznie w oderwaniu od wykładni art. 10 ust. 3 tiret drugie wskazujące na 

                                                 
1  (patrz: VI SA/Wa 2209/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-23, w sprawie o nałożenie kary przez I.T.D, za przejazd 
drogą krajową bez uiszczenia opłaty elektronicznej) 



 
Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z 

dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.). 

 

fakultatywne zwolnienie przedsiębiorstwa z odpowiedzialności.  
Intencja aby po uwzględnieniu dowodów „odstąpić od pociągania do odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa transportowego za popełnione naruszenie” jeśli nie ponosi ono 
odpowiedzialności za popełnione naruszenie, wyrażona w powyższym uregulowaniu 
jest ze wszech miar słuszna, można ocenić że wręcz szlachetna. Istotne jest jednak 
w jaki sposób znajduje ona odzwierciedlenie w krajowych aktach normatywnych 
a także w jaki sposób zweryfikowana została przez praktykę administracyjną organów 
kontrolnych oraz sądowniczą.  
Dla prządku należy zacząć od tego, że legislator unijny, przewidział na poziomie 
strukturalnym dwa alternatywne możliwe do zastosowania źródła prawa, które 
potencjalnie mogą zwolnić przedsiębiorstwo transportowe z odpowiedzialności: 
a) zwolnienia na poziomie prawa unijnego (art. 12 rozporządzenia 561/2006 WE), 
b) art. 9 umowy AETR. 
Niezależnie od tego polski ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia 
przedsiębiorstwa transportowego na podstawie: 
- art. 92b ustawy o transporcie drogowym a wcześniej art. 92a ust. 4 ustawy 
o transporcie drogowym oraz art. 93 ust. 7 ustawy o transporcie drogowym). 
Tak więc ustawodawca unijny wprowadził w omawianej aktualnie normie 
rozporządzenia kluczową zmianę zasad oceny odpowiedzialności na poziomie 
postępowania administracyjnego – cytat: „Państwa Członkowskie mogą wziąć pod 
uwagę wszelkie dowody wskazujące na to, że nie jest uzasadnione pociągnięcie 
przedsiębiorstwa transportowego do odpowiedzialności za popełnione naruszenie”. 
Jest to bardzo istotne odstępstwo od wielokrotnie artykułowanej przez organy 
kontrolne zasady, że na poziomie postępowania administracyjnego odpowiedzialność 
ponosi się za delikt administracyjny a nie za poziom zawinienia. 
Należy jednak zauważyć, że na gruncie omawianej normy rozporządzenia 561/2006 
WE, podnoszenie powyżej przytoczonej argumentacji przez WITD, GITD oraz 
w orzecznictwie Wojewódzki sądów administracyjnych budzi co najmniej poważne 
wątpliwości, żeby nie powiedzieć, że jest wprost sprzeczne z treścią omawianej normy. 
Doskonale jest to widoczne na przykładzie wyroku VI SA/Wa 1240/06 - Wyrok WSA 
w Warszawie z 2006-09-19, w sprawie o nałożenie kary na brak wykresówek oraz 
zaświadczeń działalności kierowcy, które uległy zniszczeniu w (potwierdzonym 
i udokumentowanym przez straż pożarną) pożarze w siedzibie przedsiębiorstwa 
transportowego. 
Sąd w sentencji wyroku stwierdził między innymi: 
„W związku z powyższym trzeba wskazać, że decyzje administracyjne nakładające 
kary pieniężne za naruszenia przepisów prawnych regulujących sprawy transportu 
drogowego (nie tylko krajowe, lecz również unijne) mają charakter szczególny. Są to 
mianowicie decyzje wydawane w ramach tzw. uznania związanego, nie 
stwarzającego właściwym organom administracji praktycznie żadnych luzów 
interpretacyjnych. Odpowiedzialność administracyjna za popełnione 
wykroczenia drogowe, określone zarówno w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym, innych przepisach krajowych oraz powołanych wyżej 
przepisach rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r., 
jest co do zasady oderwana od kwestii winy. Organ orzekający ma obowiązek 
stwierdzenia, czy nastąpiło wykroczenie określone powołanymi wyżej przepisami, bez 
wnikania jakie były jego przyczyny i kto ponosi za to winę. W postępowaniu 
administracyjnym w tego rodzaju sprawach istotne jest bowiem przede wszystkim 
stwierdzenie faktu popełnienia wykroczenia i stwierdzenie odpowiedzialności 
za ten czyn - przy założonej odpowiedzialności przedsiębiorcy, niezależnie od 
jego winy, możliwości przyczynienia się do jej powstania, czy ewentualnych żądań 
miarkowania wysokości kary. Organ inspekcji drogowej działa w takiej sytuacji 
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w warunkach uznania związanego - stwierdzenie określonego ustawą wykroczenia 
musi spowodować jego odpowiednią, zgodna z przepisami ustawy kwalifikację, 
a następnie nałożenie kary w wymaganej tą ustawą wysokości. Te same zasady 
obowiązują przy kontroli przedsiębiorstwa. Organ nie ma tu żadnych luzów 
decyzyjnych, żadnej granicy swobodnego uznania. W tym świetle Sąd podzielił opinię 
Głównego Inspektora Transportu Drogowego, że na podstawie obowiązujących 
przepisów zarówno samo zgłoszone przez stronę zdarzenie losowe (pożar), jak i jego 
następstwa, nie miały w istocie znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Z powołanych 
przepisów (art. 14 ust. 2 oraz art. 15 ust. 7 rozporządzenia Rady nr 3821 z dnia 20 
grudnia 1985 r. oraz art. 31 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców, art. 92 ust. 1 
ustawy o transporcie drogowym oraz lp. 1. 11. 11 załącznika do w/w ustawy) wynika 
bowiem, że przedsiębiorca ma bezwzględny obowiązek starannego przechowywania 
wykresówek.” 
 
Takie stanowisko sądu może budzić wiele wątpliwości, który oparł się na zasadzie 
„uznania związanego” ale nie  uwzględnił jednocześnie omawianej normy art. 10 ust. 
3 tiret drugie rozporządzenia 561/2006 WE, która brzmi: „(...) Państwa Członkowskie 
mogą uzależnić pociągnięcie do odpowiedzialności od naruszenia przez 
przedsiębiorstwo przepisów ust. 1 i 2. (czyli także kwestie wynikające z zakresu 
rozporządzenia 3821/85 EWG a więc związane np.: z obowiązkiem przechowywania 
wykresówek – przypis autora). Państwa Członkowskie mogą wziąć pod uwagę 
wszelkie dowody wskazujące na to, że nie jest uzasadnione pociągnięcie 
przedsiębiorstwa transportowego do odpowiedzialności za popełnione 
naruszenie.” 
 
Tak więc niezasadna wydaje się teza wyrażona przez GITD oraz WSA w przedmiotowej 
sprawie, jakoby organ kontrolny nie mógł wziąć pod uwagę wszelkich dowodów 
wskazujących na to, że nie jest uzasadnione pociągnięcie przedsiębiorstwa 
transportowego do odpowiedzialności za popełnione naruszenie, ponieważ jak 
wykazałem – okoliczność taka jest w prost lex specialis zagwarantowana 
przedsiębiorstwom transportowym.   
 
Zwłaszcza GITD szczególnie często czerpie z zasady „uznania związanego”, powołując 
się wielokrotnie niesłusznie na orzecznictwo Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego 
wania się w ocenę kto zawinił w przedmiotowym zakresie (kierowca czy też 
przedsiębiorca).    
Skoro ustawodawca unijny określa, że państwa członkowskie mogą wziąć pod 
uwagę wszelkie dowody wskazujące na to, że nie jest uzasadnione pociągnięcie 
przedsiębiorstwa transportowego do odpowiedzialności, to oznacza z drugiej strony, 
że przedsiębiorstwa transportowe na poziomie postępowań administracyjnych we 
wskazanym przez państwa zakresie mogą na poziomie postępowania 
administracyjnego powoływać się na okoliczności wskazujące, iż nie zawiniły 
w procesie naruszenia normy. Taka okoliczność może (a wręcz powinna) zwolnić 
przedsiębiorstwa transportowe z odpowiedzialności.  
Należy zauważyć, że ustawodawca unijny wyraźnie rozdzielił okoliczność 
odpowiedzialności przedsiębiorstwa za naruszenia od okoliczności gdy 
w przedsiębiorstwie co prawda stwierdzono nieprawidłowości ale przedsiębiorstwo nie 
powinno być poddane sankcji ponieważ nie posiadało odpowiedzialności za powstanie 
naruszeń.  
Trudno bowiem zakładać, że przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za 
przekroczenia norm okresu odpoczynku czy też nieprawidłowości w zakresie 
dokumentowania tych okoliczności (na zasadach określonych w rozporządzeniu 
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3821/85 EWG), których dopuścił się indywidualnie kierowca realizujący transport 
kilkaset kilometrów od bazy przedsiębiorstwa. Oczywiste jest wówczas, że nad 
kierowcą nie jest sprawowany żaden bezpośredni nadzór.  
Na tym etapie można wspomnieć, że zgodnie z art 22 § 1 kodeksu pracy, „przez 
nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy 
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz 
w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę (...)”.     
Wiele wątpliwości rodzi okoliczność ustalenia, czy w ogóle umowa o pracę jest 
optymalną formą zatrudnienia kierowcy, skoro z charakteru pracy kierowcy wynika, że 
w większości przypadków nie jest ona wykonywana pod kierownictwem pracodawcy 
a także pracodawca posiada bardzo iluzoryczną świadomość co do miejsca i czasu 
pracy kierowcy. Owszem czas pracy jest znany pracodawcy post factum po powrocie 
kierowcy z trasy i to w praktyce po 28 dniach (o czym też już pisałem dokładniej), 
natomiast miejsce pracy nigdy do końca pracodawcy znane nie jest, ponieważ brak 
instrumentów określających jednoznacznie tę okoliczność (system GPS określa tylko 
położenie pojazdu a nie kierowców). 
 
Polski ustawodawca, w ramach wspomnianego już art. 92 b ustawy o transporcie 
drogowym, który obowiązuj od 1 stycznia 2012 roku, wyraził możliwość uniknięcia 
odpowiedzialności przez przedsiębiorcę, w zależności od ustalenia poziomu zawinienia 
naruszenia przez przedsiębiorcę. Przed dokonaniem szczegółowej analizy aktualnych 
uregulowań zwalniających przedsiębiorcę transportowego z odpowiedzialności, można 
zaznaczyć, że historycznie, powyższe uregulowania w prawie krajowym miały już 
własnych protoplastów na gruncie ustawy o transporcie drogowym. Ponieważ brak 
jeszcze wyraźnie zarysowanego orzecznictwa w odniesieniu do normy art. 92b oraz 
art. 92c, obowiązującej od 1 stycznia 2012 roku, toteż warto przedstawić, jak ta 
kwestia była rozpatrywana na poziomie poprzednio obowiązujących uregulowań. 
 
Zgodnie z regulacjami prawnymi ustawy o transporcie drogowym do 1 stycznia 2012 
roku, na podstawie art. 92, co do zasady za naruszenia obowiązków lub warunków 
wynikających z przepisów prawnych dotyczących przewozu lub innych czynności 
związanymi z tym przewozem, odpowiedzialność ponosił ten, kto wykonuje przewóz, 
a więc przewoźnik (przedsiębiorca). 
Jednak, należy zauważyć, że ustawodawca stworzył pewną furtkę dla przedsiębiorców 
dając im możliwość uchylenia się od odpowiedzialności, za niektóre samowolne 
i bezprawne czyny kierowców.  
Przepis art. 92a ust. 4 ustawy o transporcie drogowym wprowadzał możliwość 
uwolnienia się przedsiębiorcy od odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia, 
o których mowa była jedynie w art. 92a ust. 1 ustawy, a zatem: 
obowiązku posiadania w pojeździe wymaganych dokumentów, wskazanych w art. 87 
ust. 1- 4 zasad dotyczących   

− maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, 

− dziennego czasu odpoczynku lub, 

− przekroczenia maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, 

określonych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 oraz w Ustawie europejskiej 

pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe 

(AETR) zasad dotyczących użytkowania analogowych urządzeń rejestrujących 

samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy 

i czas odpoczynku, określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85. 

Jednakże ww. przepis znajdował zastosowanie, tylko i wyłącznie jeśli okoliczności 
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sprawy i dowody jednoznacznie wskazywały, że podmiot wykonujący przewóz nie miał 
wpływu na powstanie tych naruszeń. 
Zatem należy zwrócić uwagę, iż warunkiem zastosowania ww. artykułu było spełnienie 
łącznie dwóch obligatoryjnych wymogów: 
1. stwierdzenie naruszeń wymienionych enumeratywnie w ustępie 1 tego artykułu, 
2. wskazanie w okolicznościach faktycznych na brak wpływu przedsiębiorcy na 
powstanie tych naruszeń.2 
 
W konsekwencji na mocy art. 92a ust. 4 ustawy o transporcie drogowym nie można 
było wszcząć postępowania administracyjnego w sytuacji, gdy podczas kontroli 
drogowej zostały stwierdzone omówione wyżej okoliczności. 
W orzecznictwie ponadto, podnosi się, iż zastosowanie art. 92a ust. 4 u.t.d. jest 
możliwe jedynie w sytuacji, gdy wszczęcie postępowania administracyjnego jeszcze 
nie nastąpiło. Niniejsze stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku z dnia 10 marca 
2008 r. VI SA/Wa 67/2008 sąd stwierdza: Orzekanie wobec kierowcy, po stwierdzeniu 
określonych w art. 92a ust. 1 pkt1-3 następuje w trybie określonym w kodeksie 
postępowania w sprawach o wykroczenia i nie wyklucza wszczęcia postępowania, po 
stwierdzeniu tych samych naruszeń, także wobec przedsiębiorcy. Jednakże 
postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy nie wszczyna się, jeżeli 
okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że podmiot wykonujący 
przewóz nie miał wpływu na powstanie naruszeń.  
 
Jak zauważył WSA, powyższe wynikało z literalnej wykładni przepisu, który nie 
przewiduje umorzenia postępowania po 
stwierdzeniu, że podmiot wykonujący przewóz nie miał wpływu na powstanie 
naruszeń. Jednakże, jak pokazuje rzeczywistość, przepis nie zawsze idzie w parze 
z praktyką, tak jak ma to miejsce w tej sytuacji.  
Zasadnym wydaje się, iż przedsiębiorca ma prawo uniknąć odpowiedzialności, za 
bezprawne i bezmyślne czyny kierowców, bez względu na etap postępowania.  
Dlatego należy nie zgodzić się z poglądem sądu wyrażonym w przytoczonym wyroku, 
co zresztą znajduje odzwierciedlenie w praktyce. Bez względu na to czy postępowanie 
administracyjne już zostało wszczęte czy jeszcze nie, daje się szansę przedsiębiorcy 
na udowodnienie niesłuszności jego ukarania i uchylenia się od odpowiedzialności, 
a w konsekwencji pociągnięcie do odpowiedzialności tylko kierowcy, za naruszenia, 
których dopuścił się wbrew woli przedsiębiorcy. Natomiast jeśli w określonej sprawie 
organ kontrolny na podstawie analizy materiału dowodowego stwierdzał, iż 
przedsiębiorca miał wpływ na powstanie ww. naruszenia, to z uwagi na to organ I 
instancji zasadnie wszczynał wobec niego postępowanie administracyjne.3  
 
Art. 92a ust. 4, a art. 93 ust. 7. 
Uregulowanie art. 92a ust. 4 u.t.d. odnosiło się do postępowania administracyjnego 
wobec przedsiębiorcy lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt. 3 u.t.d. 
(osoby nie będące przedsiębiorcami). Postępowania administracyjnego nie wszczynało 
się, jeżeli okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazywały, że podmiot 
wykonujący przewóz nie miał wpływu na powstanie naruszenia.  
Nieco inna była natomiast konstrukcja art. 93 ust. 7 u.t.d., która przewidywała, że nie 
nakłada się na wykonującego przewozy drogowe kary pieniężnej, jeżeli stwierdzone 
zostanie, że naruszenie przepisów nastąpiło wskutek zdarzeń lub okoliczności, których 
podmiot wykonujący przewozy nie mógł przewidzieć. W takiej sytuacji, właściwy ze 
względu na miejsce przeprowadzanej kontroli organ wydawał decyzję o umorzeniu 
                                                 
2  Wyrok NSA, sygn. I GSK 606/2008. 
3  (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2009 r. VI SA/Wa 1425/2009). 
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postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej. 
Istota art. 92a ust. 4 u.t.d. prowadziła do ograniczenia odpowiedzialności 
przedsiębiorcy poprzez wykluczenie ze stanów faktycznych ją wywołujących takich 
sytuacji, które aczkolwiek obiektywnie stanowiły naruszenie, jednakże z uwagi na to, 
że podmiot wykonujący przewóz nie miał wpływu na powstanie naruszenia nie mógł 
ponosić za nie odpowiedzialności.  
Jest to zasada zmierzająca do zracjonalizowania odpowiedzialności za delikt 
administracyjny, a zatem postępowanie wyjaśniające organu, w przypadku zaistnienia 
okoliczności mogących wpływać na potrzebę uwzględnienia art. 92a ust. 4 u.t.d., 
mogło a nawet powinno zmierzać do zebrania materiału dowodowego dla 
wyczerpującego ustalenia, również w tym kierunku, stanu faktycznego sprawy.4  
 
Postępowanie dowodowe na podstawie art. 92a ust. 4, a art. 93 ust. 7. 
Przedsiębiorca powołujący się na przepisy art. 92a ust. 4 i art. 93 ust. 7 u.t.d. 
powinien udowodnić zaistnienie  okoliczności wskazanych w tych przepisach, np. że 
nie miał wpływu lub nie mógł przewidzieć naruszenia przez kierowcę przepisów 
o czasie pracy. W przypadku określonym w art. 92a ust. 4 u.t.d. przedsiębiorca 
powinien wykazać, okolicznościami sprawy i dowodami, że nie miał wpływu na 
powstanie naruszenia.  
Natomiast przy uwzględnieniu unormowań zawartych w art. 92a ust. 4 i art. 93 ust. 7 
u.t.d. to na organie spoczywał procesowy obowiązek zebrania, rozpatrzenia i oceny 
materiału dowodowego sprawy. Obowiązkiem organów prowadzących postępowanie 
administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za przewóz drogowy było nie 
tylko, dokładne ustalenie istnienia lub nieistnienia ustawowych przesłanek 
odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o transporcie drogowym, ale także 
każdorazowe wyjaśnienie czy - mimo wystąpienia takich przesłanek - okoliczności 
sprawy i zebrane dowody nie wskazują, że podmiot wykonujący przewóz nie miał 
wpływu na powstałe naruszenie.5  
W celu ujednolicenia sposobów działania ITD na terenie całego kraju, pod względem 
zastosowania ww. przypisów Główny Inspektor Transportu Drogowego w dniu 
04.02.2008 wydał wytyczne dotyczące sankcjonowania naruszeń mieszczących się 
w zakresie przedmiotowym przepisu art. 92a ust. 1 u.t.d.  
Głównym założeniem niniejszych wytycznych było zmniejszenie liczby wszczynanych 
postępowań administracyjnych – a w konsekwencji kar pieniężnych – nakładanych na 
przedsiębiorców w przypadkach, w których nie mieli oni wpływu na powstanie 
naruszenia. 
 
Obopólna odpowiedzialność przedsiębiorcy i kierowcy. 
Na koniec należy zatem wyjaśnić, kwestię, która budziła spore wątpliwości wśród 
przedsiębiorców.  
Mianowicie, ustawa o transporcie drogowym, w przypadku dopuszczenia się naruszeń 
przez kierowcę np. nie okazania przez kierującego kontrolerowi zaświadczenia 
przewiduje niezależnie od siebie odpowiedzialność zarówno przedsiębiorcy (art. 92a 
ust. 3), jaki i kierowcy (art. 92a ust. 1) z tym, że odpowiedzialność przedsiębiorcy 
kształtowała się za zasadzie administracyjnej, czyli za delikt prawa administracyjnego, 
zaś kierowca odpowiadał za wykroczenie. 
 
Z tej przyczyny dla zastosowania w stosunku do przedsiębiorcy sankcji 
administracyjnej w postaci kary pieniężnej nie 

                                                 
4  (Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 17 lutego 2010 r. II SA/Sz 1338/2009).(456) 
5  (Wyrok NSA z dnia 2 czerwca 2009 r. II GSK 989/2008; VI SA/Wa 1064/2008 Wyrok WSA w Warszawie; III SA/Wr 329/2008 Wyrok 
WSA we Wrocławiu). 
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zachodziła potrzeba ustalenia jego winy, bowiem odpowiedzialność administracyjna 
wiąże się z samym zaistnieniem faktu, za który przewidziana jest administracyjna 
sankcja.  
 
Niezależność odpowiedzialności administracyjno-prawnej od zawinienia podmiotu 
odpowiedzialnego nie oznacza jednak, że odpowiedzialność ta zawsze jest 
bezwarunkowa.6 
W podsumowaniu warto przywołać, naruszenia za które najczęściej odpowiedzialność 
ponosił przedsiębiorca, a za które kierowca. Oczywiście poniższe przykłady są oparta 
na faktycznych orzeczeniach sądowych, z tym iż nie należy tracić z punktu widzenia, iż 
w ostateczności o tym, kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności przede 
wszystkim decydują okoliczności i dowody w konkretnej sprawie. 
 
Za jakie naruszenia odpowiada przedsiębiorca (a więc kiedy art. 92a ust. 4 nie 
znajduje zastosowania):  

− brak badań lekarskich lub psychologicznych kierowcy (przedsiębiorca nie 
skierował kierowcy na takie badania), 

− wykonywanie transportu drogowego pojazdem nie zgłoszonym do licencji, 

(Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 października 2008 r. VI SA/Wa 

1557/2008), 

− wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji/zezwolenia. 

 
Należy zauważyć, że aktualnie omawiane uregulowanie posiada bardzo silne 
rozwinięcie i odzwierciedlenie w polskim prawie i to na bazie dwóch norm prawnych: 

− art 92b ustawy o transporcie drogowym (obowiązuje od 1 stycznie 202 

roku) - „Nie nakłada się kary pieniężnej za naruszenie przepisów o czasie 

prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku, jeżeli 

podmiot wykonujący przewóz zapewnił: 

1) właściwą organizację i dyscyplinę pracy ogólnie wymaganą w stosunku do 
prowadzenia przewozów drogowych, umożliwiającą przestrzeganie przez kierowców 
przepisów:a) rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych 
odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3820/85, 
b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie 
urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, 
c) Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących 
międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 
1970 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1086 i 1087); 
2) prawidłowe zasady wynagradzania, niezawierające składników wynagrodzenia lub 
premii zachęcających 
do naruszania przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. a, lub do działań 
zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.2. Za naruszenie przepisów, o 
których mowa w ust. 1, karze grzywny, na zasadach określonych w art. 92, podlega 
kierowca lub inna osoba odpowiedzialna za powstanie tych naruszeń”. 

                                                 
6  Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 17 lutego 2010 r. II SA/Sz 1338/2009. 
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− art. 92 c ustawy o transporcie drogowym (obowiązuje od 1 stycznie 202 

roku) - ”Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o 

której mowa w art. 92a ust. 1, na podmiot wykonujący przewóz drogowy lub 

inne czynności związane z tym przewozem, a postępowanie wszczęte w tej 

sprawie umarza się, jeżeli: 

1) okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot wykonujący przewozy lub 

inne czynności związane z przewozem nie miał wpływu na powstanie 
naruszenia, a naruszenie nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których 

podmiot nie mógł przewidzieć, lub 

2) 2) za stwierdzone naruszenie na podmiot wykonujący przewozy została 

nałożona kara przez inny uprawniony organ. 

2. Przepisy ust. 1 pkt. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku nałożenia kary przez 
uprawniony zagraniczny organ.” 
 
Powyżej przytoczone unormowania, zgodnie z postulatem wyrażonym przez 
ustawodawcę unijnego de facto zwalniają przedsiębiorstwo transportowe 
z odpowiedzialności, w zależności od „stopnia zawinienia”.  
 
Unormowanie wynikające z treści art. 92 b oraz 92 c u.ot.d., posiada duży potencjał 
ochronny dla przedsiębiorcy, zważywszy na okoliczność, że postępowania w sprawach 
o naruszenia norm rozporządzenia 561/2006 WE oraz 3821/85 EWG, na gruncie 
Polskiego prawa krajowego odbywa się na poziomie „postępowania administracyjnego” 
(Kodeks postępowania administracyjnego), w ramach którego zasadniczo nie bada się 
stopnia zawinienia podmiotu a jedynie ustala się zaistnienie naruszenia normy. 
Niestety, w wielu przypadkach orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych 
oparte na zasadzie wykładni funkcjonalnej a nie literalnej wypacza treść omawianego 
uregulowania.   
Jednak ta ogólna zasada nie ma wprost zastosowania do przekroczeń norm 
rozporządzenia 561/2006 WE w zakresie wskazanym w art. 10 ust. 1 i 2. 
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