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Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy]
1. Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania:

1) krajowego transportu drogowego;
2) międzynarodowego transportu drogowego;
3) niezarobkowego krajowego przewozu drogowego;
4) niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego.

Ustawa określa również:
1) zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego;
2) odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków 

przewozu drogowego: 
a) podmiotów wykonujących przewóz drogowy lub inne 

czynności związane z tym przewozem,  
b) kierowców,  
c) osób zarządzających transportem,  
d) innych osób wykonujących czynności związane z prze-

wozem drogowym.  
1. Obszary regulacji ustawowej. Artykuł 1 TransDrogU stanowi 

realizację wynikającego z § 21 ust. 1 załącznika do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki pra-
wodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) obowiązku określenia zakresu 
spraw regulowanych ustawą i podmiotów, których ona dotyczy. 

Zgodnie z treścią komentowanego przepisu regulacja ustawowa 
koncentruje się na dwóch grupach zagadnień. Pierwszą płaszczyzną 
regulacji ustawowej są zasady podejmowania i wykonywania: krajo-
wego transportu drogowego; międzynarodowego transportu drogowe-
go; niezarobkowego krajowego przewozu drogowego oraz niezarob-
kowego międzynarodowego przewozu drogowego. Drugim obszarem 
regulacji jest określenie zasad działania ITD oraz zasad odpowiedzial-
ności za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego. 

2. Zasady podejmowania i wykonywania krajowego transportu 
drogowego jako przedmiot regulacji ustawowej. W zakresie zasad 
podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego usta-
wa zastąpiła dwie obowiązujące poprzednio ustawy:
1) ustawę z 2.8.1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowe-

go transportu drogowego (Dz.U. Nr 106, poz. 677 ze zm.);
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2) ustawę z 29.8.1997 r. o warunkach wykonywania krajowego dro-
gowego przewozu osób (Dz.U. Nr 141, poz. 942 ze zm.).

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, podstawowym celem 
regulacji było stworzenie kompleksowej regulacji dotyczącej zasad 
dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz warunków dostępu 
do rynku przewozów drogowych, której w ocenie ustawodawcy bra-
kowało w dotychczasowych ustawach (Uzasadnienie projektu ustawy 
o transporcie drogowym, druk sejmowy Nr 2644 z 16.2.2001 r., s. 34).

3. Zasady działania ITD oraz zasady odpowiedzialności za na-
ruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego jako 
przedmiot regulacji ustawowej. W zakresie zasad działania ITD oraz 
zasad odpowiedzialności za naruszenie obowiązków lub warunków 
przewozu drogowego ustawa reguluje odpowiedzialność podmiotów 
wykonujących przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym 
przewozem, kierowców, osób zarządzających transportem oraz innych 
osób wykonujących czynności związane z przewozem drogowym. 
Wcześniejsze przepisy nie przewidywały istnienia wyspecjalizowanej 
instytucji kontrolnej, której zadania koncentrowałyby się na kontro-
li przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego. Zadania 
w tym zakresie podzielone były pomiędzy inne podmioty administru-
jące. Projekt ustawy pierwotnie nie przewidywał regulacji dotyczącej 
ITD. Przepisy regulujące jej status zostały dodane do projektu ustawy 
dopiero w efekcie rządowej autopoprawki, której wniesienie wymu-
szone zostało nieuchwaleniem projektu ustawy o Inspekcji Transportu 
Drogowego (Uzasadnienie autopoprawki projektu ustawy o transpor-
cie drogowym, druk sejmowy Nr 2644-a z 31.5.2001 r., s. 20). Potrze-
ba utworzenia ITD, jako wyspecjalizowanej instytucji kontrolnej, zo-
stała uzasadniona tym, że z uwagi na specyfikę przewozów drogowych 
– krajowych i międzynarodowych, a także nałożony w odniesieniu 
do tego rodzaju transportu zakres kontroli, jego różnorodność i kom-
pleksowość tylko wyspecjalizowany organ będzie w stanie zapew-
nić przestrzeganie prawa w zakresie transportu drogowego w sposób 
efektywny i właściwy (Uzasadnienie autopoprawki projektu ustawy 
o transporcie drogowym, druk sejmowy Nr 2644-a z 31.5.2001 r., s. 20).

4. Przedmiot regulacji ustawowej a prawo UE. Jednym z podsta-
wowych celów przyjęcia zawartej w ustawie regulacji było dostoso-
wanie polskiego prawa do prawa europejskiego. Ustawa wdrożyła do 
polskiego prawa przepisy:
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 1) rozporządzenia Rady (EWG) Nr 684/92 z 16.3.1992 r. w spra-
wie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autoka-
rem i autobusem (Dz.Urz. UE L Nr 74, s. 1 ze zm.), zastąpionego 
z dniem 4.12.2011 r. przez rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) Nr 1073/2009 z 21.10.2009 r. w sprawie 
wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług au-
tokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) 
Nr 561/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 300, s. 88 ze zm.);

 2) rozporządzenia Rady (WE) Nr 11/98 z 11.12.1997 r. zmieniają-
cego rozporządzenie (EWG) Nr 684/92 w sprawie wspólnych za-
sad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem 
(Dz.Urz. UE L z 1998 r. Nr 4, s. 1 ze zm.);

 3) rozporządzenia Rady (EWG) Nr 881/92 z 26.3.1992 r. w spra-
wie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspól-
nocie, na lub z terytorium Państwa Członkowskiego lub w tranzy-
cie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich (Dz.Urz. UE L 
Nr 95, s. 1 ze zm.), zastąpionego z dniem 4.12.2011 r. przez rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 
z 21.10.2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do ryn-
ku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz.Urz. UE L 
Nr 300, s. 72 ze zm.);

 4) rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3820/85 z 20.12.1985 r. w spra-
wie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących 
się do transportu drogowego (Dz.Urz. UE L Nr 370, s. 1), zastą-
pionego z dniem 11.4.2007 r. przez rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 561/2006 z 15.3.2006 r. w spra-
wie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących 
się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia 
Rady (EWG) Nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3820/85 (Dz.Urz. UE L Nr 102, 
s. 1 ze zm.);

 5) rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85 z 20.12.1985 r. w spra-
wie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogo-
wym (Dz.Urz. UE L Nr 370, s. 8 ze zm.);

 6) dyrektywy Rady 84/647/EWG z 19.12.1984 r. w sprawie użytko-
wania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu 
drogowego rzeczy (Dz.Urz. UE L Nr 335, s. 72 ze zm.), zastąpio-
nej z dniem 24.2.2006 r. przez dyrektywę 2006/1/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 18.1.2006 r. w sprawie użytkowania po-



5

Art. 1Rozdział 1. Przepisy ogólne

jazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowe-
go rzeczy (Dz.Urz. UE L Nr 33, s. 82);

 7) dyrektywy 90/398/EWG z 24.7.1990 r. zmieniającej dyrektywę 
84/647/EWG w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych 
bez kierowców w celu drogowego przewozu rzeczy (Dz.Urz. UE 
L Nr 202, s. 46);

 8) dyrektywy Rady 96/26/WE z 29.4.1996 r. w sprawie dostępu do 
zawodu przewoźnika drogowego transportu rzeczy i przewoźnika 
drogowego transportu osób oraz wzajemnego uznawania dyplo-
mów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posia-
danie kwalifikacji, mającej na celu ułatwienie tym przewoźnikom 
korzystania z prawa swobody przedsiębiorczości w dziedzinie 
transportu krajowego i międzynarodowego (Dz.Urz. UE L Nr 124, 
s. 1 ze zm.), zastąpionej z dniem 4.12.2011 r. przez rozporzą-
dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 
z 21.10.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warun-
ków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające 
dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.Urz. UE L Nr 300, s. 51 ze zm.);

 9) dyrektywy Rady 98/76/WE z 1.10.1998 r. zmieniającej dyrekty-
wę 96/26/WE w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika drogo-
wego transportu rzeczy i przewoźnika drogowego transportu osób 
oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych do-
kumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, mająca na 
celu ułatwienie im korzystania z prawa swobody przedsiębior-
czości w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego 
(Dz.Urz. UE L Nr 277, s. 17);

10) dyrektywy Rady 76/914/EWG z 16.12.1976 r. w sprawie minimal-
nego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym 
(Dz.Urz. UE L Nr 357, s. 36), zastąpionej z dniem 10.9.2009 r. 
przez dyrektywę 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy z 15.7.2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego 
szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do prze-
wozu rzeczy lub osób, zmieniającą rozporządzenie Rady (EWG) 
Nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dy-
rektywę Rady 76/914/EWG (Dz.Urz. UE L Nr 226, s. 4 ze zm.);

11) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 17.6.1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektó-
rych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. UE 
L Nr 187, s. 42 ze zm.);
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12) dyrektywy Rady 88/599/EWG z 23.11.1988 r. w sprawie stan-
dardowych procedur sprawdzających przy wykonaniu rozporzą-
dzenia (EWG) Nr 3820/85 w sprawie harmonizacji niektórych 
przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowe-
go oraz rozporządzenia (EWG) Nr 3821/85 w sprawie urządzeń 
rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz.Urz. 
UE L Nr 325, s. 55 ze zm.), zastąpionej z dniem 1.5.2006 r. 
przez dyrektywę 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 15.3.2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania roz-
porządzeń Rady (EWG) Nr 3820/85 i Nr 3821/85 dotyczących 
przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w trans-
porcie drogowym oraz uchylającą dyrektywę Rady 88/599/EWG 
(Dz.Urz. UE L Nr 102, s. 35 ze zm.);

13) rozporządzenia Rady (EWG) Nr 4060/89 z 21.12.1989 r. w spra-
wie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach Państw 
Członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi 
śródlądowej (Dz.Urz. UE L Nr 390, s. 18 ze zm.), zastąpione-
go z dniem 4.12.2008 r. przez rozporządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) Nr 1100/2008 z 22.10.2008 r. w sprawie 
zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach państw człon-
kowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądo-
wej (Dz.Urz. UE L Nr 304, s. 63);

14) rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3912/92 z 17.12.1992 r. w spra-
wie kontroli przeprowadzanych we Wspólnocie w dziedzinie 
transportu drogowego i żeglugi śródlądowej z uwzględnieniem 
środków transportu zarejestrowanych lub dopuszczonych do ru-
chu w państwie trzecim (Dz.Urz. UE L Nr 395, s. 6);

15) rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3916/90 z 21.12.1990 r. w spra-
wie środków podejmowanych w przypadku sytuacji kryzysowej 
na rynku drogowego transportu rzeczy (Dz.Urz. UE L Nr 375, 
s. 10);

16) dyrektywy Rady (EWG) Nr 106/92 z 7.12.1992 r. w sprawie 
ustalenia wspólnych zasad dla wszystkich typów towarowego 
transportu kombinowanego pomiędzy krajami członkowskimi 
(Dz.Urz. UE L Nr 368, s. 38);

17) dyrektywy 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 6.6.2000 r. w sprawie drogowej kontroli przydatności do ru-
chu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie 
(Dz.Urz. UE L Nr 203, s. 1 ze zm.). 
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5. Definicje legalne pojęć wyznaczających zakres regulacji usta-
wy. Użyte w komentowanym przepisie pojęcia: przewozu drogowe-
go, krajowego transportu drogowego, międzynarodowego transportu 
drogowego, niezarobkowego krajowego przewozu drogowego, nieza-
robkowego międzynarodowego przewozu drogowego, obowiązków 
lub warunków przewozu drogowego, powinny być rozumiane zgodnie 
z ich definicjami legalnymi. Definicję przewozu drogowego zawiera 
art. 4 pkt 6a TransDrogU; krajowego transportu drogowego – art. 4 
pkt 1 TransDrogU; międzynarodowego transportu drogowego – art. 4 
pkt 2 TransDrogU; niezarobkowego krajowego przewozu drogowego 
– art. 4 pkt 5 TransDrogU; niezarobkowego międzynarodowego prze-
wozu drogowego – art. 4 pkt 6 TransDrogU; obowiązków lub warun-
ków przewozu drogowego – art. 4 pkt 22 TransDrogU.

6. Doprecyzowanie zakresu regulacji. Uzupełnieniem regulacji 
art. 1 TransDrogU jest art. 3 TransDrogU. Przepis ten z jednej stro-
ny ogranicza zakres stosowania ustawy, wyłączając spod jej regula-
cji przewozy wykonywane pojazdami samochodowymi lub zespołami 
pojazdów przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 
9 osób łącznie z kierowcą – w niezarobkowym przewozie drogowym 
osób; pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie cał-
kowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy 
oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy oraz pojazdami lub 
zespołami pojazdów zespołów ratownictwa medycznego oraz w ra-
mach usług transportu sanitarnego. Z drugiej strony wskazany prze-
pis rozszerza określony w komentowanym przepisie zakres regulacji 
ustawy, nakazując jej stosowanie do wykonywanej przez ITD kontro-
li przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojaz-
dami oraz prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej za przejaz-
dy po drogach krajowych oraz odpowiednie stosowanie jej przepisów 
do przewozów wykonywanych w ramach powszechnych usług pocz-
towych; przewozów wykonywanych w ramach usług polegających na 
przewozie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych; przewo-
zów wykonywanych przez podmioty niebędące przedsiębiorcami oraz 
przewozów wykonywanych w ramach usuwania skutków awarii lub 
wypadków pojazdami pomocy drogowej, nakazując odpowiednie sto-
sowanie do nich przepisów ustawy (szerzej zob. komentarz do tego 
przepisu).
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Art. 2. [Przedsiębiorca zagraniczny]
Na zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe ratyfi-

kowane przez Rzeczpospolitą Polską nie stanowią inaczej, przed-
siębiorca zagraniczny uprawniony do wykonywania transportu 
drogowego na podstawie prawa właściwego dla kraju jego siedzi-
by może go wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na zasadach określonych w ustawie.

1. Przedsiębiorca zagraniczny. Pojęcie przedsiębiorcy zagranicz-
nego powinno być rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 5 pkt 3 
ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.). Przepis ten nakazuje uznawać za 
przedsiębiorców zagranicznych osoby zagraniczne oraz obywateli 
polskich wykonujących działalność gospodarczą za granicą. Zgodnie 
z art. 5 pkt 2 SwobDziałGospU osobą zagraniczną jest osoba fizycz-
na nieposiadająca obywatelstwa polskiego, osoba prawna z siedzibą 
za granicą oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną po-
siadająca zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

2. Zasady wykonywania transportu drogowego przez przedsię-
biorców zagranicznych. Wykonywanie transportu drogowego na te-
rytorium RP przez przedsiębiorców zagranicznych może odbywać się 
w oparciu o zasadę wzajemności lub na zasadach określonych w po-
stanowieniach umów międzynarodowych. 

3. Wykonywanie transportu drogowego na zasadzie wzajem-
ności. W przypadku gdy państwo, na którego terytorium przedsię-
biorca zagraniczny posiada siedzibę, zapewnia respektowanie zasady 
wzajemności w zakresie wykonywania na jego terytorium transpor-
tu drogowego przez przedsiębiorców polskich, przedsiębiorcy z te-
go kraju mogą wykonywać transport drogowy na terytorium RP na 
podstawie uprawnień do wykonywania takiego transportu uzyskanych 
w oparciu o przepisy prawa właściwego dla kraju ich siedziby. Działal-
ność taka odbywa się wtedy na zasadach określonych w komentowa-
nej ustawie. Respektowanie zasady wzajemności w komentowanym 
przypadku oznaczać musi zapewnienie przedsiębiorcom mającym sie-
dzibę na terytorium RP możliwości wykonywania na terytorium da-
nego państwa transportu drogowego na podstawie uprawnień uzyska-
nych w oparciu o przepisy prawa obowiązującego w RP, tj. zarówno 
przepisy prawa polskiego, jak i prawa UE. 

1 

2 

3 
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4. Regulacje umów międzynarodowych. Reguły wykonywania 
transportu drogowego oparte na zasadzie wzajemności mogą być mo-
dyfikowane przez postanowienia zawartych przez RP umów między-
narodowych. Umowy te mogą zarówno rozszerzyć, jak i ograniczyć 
możliwość wykonywania transportu drogowego przez przedsiębior-
ców zagranicznych.

Art. 3. [Wyłączenia]
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wy-

konywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:
1) przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 

9 osób łącznie z kierowcą – w niezarobkowym przewozie dro-
gowym osób;

2) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony 
w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewo-
zie drogowym rzeczy;

3) zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług trans-
portu sanitarnego.

1a. Przepisy ustawy stosuje się do kontroli przez Inspekcję 
Transportu Drogowego:
1) przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierują-

cych pojazdami na zasadach określonych w ustawie z dnia 
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1137);

2) prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa 
w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.).

2. Do przewozów drogowych wykonywanych:
1) w ramach powszechnych usług pocztowych,
2) w ramach usług polegających na przewozie odpadów komu-

nalnych lub nieczystości ciekłych,
3) przez podmioty niebędące przedsiębiorcami,
4) w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków pojazdami 

pomocy drogowej
– stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące niezarobko-
wego przewozu drogowego.

4 



10

Ustawa o transporcie drogowymArt. 3

1. Zakres stosowania ustawy a zakres regulacji określony 
w art. 1 TransDrogU. Określony w komentowanym przepisie zakres 
stosowania przepisów ustawy doprecyzowuje przedmiotowy i pod-
miotowy zakres regulacji ustawy określony w art. 1 TransDrogU, sta-
nowiąc lex specialis wobec tego przepisu.

2. Ograniczenia stosowania ustawy. Artykuł 3 ust. 1 TransDrogU 
wyłącza stosowanie przepisów ustawy w odniesieniu do niektórych 
rodzajów przewozów drogowych. Wyłączenie obejmuje: 
1) przewozy drogowe wykonywane pojazdami samochodowymi lub 

zespołami pojazdów przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu 
nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w niezarobkowym prze-
wozie drogowym osób;

2) przewozy drogowe wykonywane pojazdami samochodowymi lub 
zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekra-
czającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobko-
wym przewozie drogowym rzeczy;

3) przewozy drogowe wykonywane pojazdami samochodowymi 
lub zespołami pojazdów zespołów ratownictwa medycznego oraz 
w ramach usług transportu sanitarnego.

3. Przewozy drogowe wykonywane pojazdami samochodowymi 
lub zespołami pojazdów przeznaczonymi konstrukcyjnie do prze-
wozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w niezarobkowym 
przewozie drogowym osób. O zakresie wyłączenia stosowania prze-
pisów ustawy do przewozów wykonywanych pojazdami samocho-
dowymi lub zespołami pojazdów przeznaczonymi konstrukcyjnie do 
przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w niezarobkowym 
przewozie drogowym osób decyduje z jednej strony rodzaj pojazdów, 
którymi wykonywane są przewozy, z drugiej – fakt wykonywania ich 
w ramach niezarobkowego przewozu drogowego osób.

Pojęcie pojazdu samochodowego definiuje art. 2 pkt 33 usta-
wy z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1137 ze zm.), zgodnie z którym jest to pojazd silnikowy, które-
go konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, 
z wyjątkiem ciągników rolniczych. Zgodnie z art. 63 ust. 1 PrDrog 
przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczo-
nym lub przystosowanym. Wyłączeniem z art. 3 ust. 1 TransDrogU ob-
jęte są przewozy pojazdami, które zgodnie z przeznaczeniem nie dają 
możliwości przewożenia więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, a więc 

1 

2 

3 
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takie, które oprócz siedzenia kierowcy mają nie więcej niż 8 miejsc 
do przewozu osób. Zgodnie z art. 2 pkt 40 PrDrog pojazd samochodo-
wy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób 
łącznie z kierowcą oraz ich bagażu klasyfikowany jest jako samochód 
osobowy. Ponieważ komentowany przepis nie posługuje się pojęciem 
samochodu osobowego, wskazując jedynie na cechę pojazdów, którą 
jest ograniczona do 9 liczba osób, które mogą być nimi przewożone, 
należy przyjąć, że wyłączeniem objęte są przewozy wszelkimi pojaz-
dami posiadającymi tę cechę niezależnie od ich zaklasyfikowania do 
określonej kategorii pojazdów. Bez znaczenia jest, czy pojazd przy-
stosowany jest do przewozu osób na miejscach siedzących, czy sto-
jących, ani to, czy oprócz przewozu osób pojazd przystosowany jest 
również do przewozu rzeczy. Chodzi tu więc przede wszystkim o po-
jazdy, które zgodnie z załącznikiem II do dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2007/46/WE z 5.9.2007 r. ustanawiającej ramy dla 
homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, czę-
ści i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych po-
jazdów (Dz.U. UE L z 2007 r. Nr 263, s. 1 ze zm.) klasyfikowane 
są do kategorii M1. Niemniej wyłączeniem mogą być objęte również 
przewozy wykonywane pojazdami zaklasyfikowanymi do kategorii N, 
a więc zaprojektowanymi i skonstruowanymi głównie do przewozu ła-
dunków, które konstrukcyjnie zostały przeznaczone również do prze-
wozu osób, oraz wszystkimi innymi pojazdami, które zgodnie z prze-
znaczeniem dają możliwość przewożenia osób w liczbie nie większej 
niż 9 łącznie z kierowcą (pojazd samochodowy przeznaczony kon-
strukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą). 
Przy spełnieniu warunku, że konstrukcja pojazdu wyłącza możliwość 
zgodnego z prawem przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, 
bez znaczenia pozostaje kwalifikacja pojazdu do konkretnej katego-
rii. W orzecznictwie zauważa się, że o zakresie obowiązywania usta-
wy decyduje przede wszystkim charakter wykonywanego przewozu, 
nie zaś rodzaj pojazdu. Przyjęcie innej interpretacji mogłoby prowa-
dzić do umożliwienia przedsiębiorcom omijania przepisów prawa po-
przez dokonywanie pojazdami specjalnymi niedozwolonego trans-
portu drogowego rzeczy lub osób, wbrew specjalnemu przeznaczeniu 
(funkcji) tych pojazdów samochodowych (wyr. WSA w Warszawie 
z 10.10.2005 r., VI SA/Wa 694/05, CBOSA).

Pojęcie niezarobkowego przewozu drogowego osób nie zostało 
zdefiniowane w ustawie, która zawiera jedynie definicję niezarobko-
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wego przewozu drogowego (art. 4 pkt 4 TransDrogU). Opierając się 
na tej definicji, należy stwierdzić, że niezarobkowy przewóz drogo-
wy osób to, spełniający określone w tym przepisie warunki, przewóz 
osób fizycznych wykonywany na potrzeby własne, rozumiany jako 
przejazd po drogach publicznych pojazdu przeznaczonego do nieod-
płatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób, 
wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego 
podstawowej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy wy-
konywany jest z pasażerami, czy bez. Charakteru takiego przewozu, 
jako przewozu osób, nie będzie zmieniał fakt jednoczesnego prze-
wozu rzeczy, pod warunkiem jednak że transport rzeczy będzie miał 
znaczenie akcesoryjne wobec przewozu osób. Przykładem może być 
przewóz bagażu należącego do pasażerów.

4. Przewozy drogowe wykonywane pojazdami samochodowymi 
lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprze-
kraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz nieza-
robkowym przewozie drogowym rzeczy. Podobnie jak w przypadku 
wyłączenia stosowania przepisów ustawy do przewozów wykonywa-
nych pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów przezna-
czonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie 
z kierowcą w niezarobkowym przewozie drogowym osób, o zakre-
sie wyłączenia dotyczącego przewozów drogowych wykonywanych 
pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym 
rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy decyduje 
z jednej strony rodzaj pojazdów, którymi wykonywane są przewozy, 
a z drugiej – rodzaj wykonywanych przewozów.

Pojęcie dopuszczalnej masy całkowitej definiuje art. 2 pkt 54 
PrDrog, zgodnie z którym jest to największa określona właściwymi 
warunkami technicznymi masa pojazdu obciążonego osobami i ładun-
kiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze (definicja w pra-
wie polskim). Legalną definicję dopuszczalnej masy całkowitej za-
wiera również art. 4 lit. m rozporządzenia 561/2006, zgodnie z którym 
jest to maksymalna dopuszczalna robocza masa pojazdu z pełnym ła-
dunkiem (definicja w prawie UE). Zgodnie z prezentowanym w dok-
trynie stanowiskiem dopuszczalną masę całkowitą stanowią: masa 
pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, sma-
rami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego, oraz naj-

4 
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większa masa ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd po dro-
dze (R.A. Stefański, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 
2008, s. 131) (definicja doktrynalna). Limity dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdów określa § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury z 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 
ze zm.). 

Podobnie jak w przypadku pojęcia niezarobkowego przewozu dro-
gowego, ustawa nie wyjaśnia pojęć transportu drogowego rzeczy oraz 
niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy, definiując jedynie po-
jęcia transportu drogowego oraz niezarobkowego przewozu drogowe-
go. Opierając się na tych definicjach, należy przyjąć, że transportem 
drogowym rzeczy jest podejmowanie i wykonywanie działalności go-
spodarczej w zakresie przewozów oraz przejazdy drogowe wykony-
wane przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do działalności 
gospodarczej, niemające cech niezarobkowego przewozu drogowe-
go, których przedmiotem są rzeczy, jak również działalność gospodar-
cza w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Niezarobkowy 
przewóz drogowy rzeczy powinien być natomiast definiowany, przy 
uwzględnieniu zawartej w art. 4 pkt 4 TransDrogU definicji niezarob-
kowego przewozu drogowego, jako spełniający określone w tym prze-
pisie warunki przewóz rzeczy wykonywany na potrzeby własne, rozu-
miany jako przejazd po drogach publicznych pojazdu przeznaczonego 
do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowe-
go rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku 
do jego podstawowej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, 
czy pojazd wykonuje przejazd załadowany, czy bez ładunku. W obu 
przypadkach rzeczy powinny być rozumiane zgodnie z art. 45 KC ja-
ko przedmioty materialne. Co oczywiste, ze swej istoty przedmiotem 
transportu mogą być wyłącznie rzeczy ruchome. W pojęciu transpor-
tu drogowego rzeczy oraz niezarobkowego przewozu drogowego rze-
czy mieści się również działalność związana z przewozami zwierząt. 
Wprawdzie, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 21.8.1997 r. o ochronie 
zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), zwierzęta jako 
istoty żyjące, zdolne do odczuwania cierpienia, nie są rzeczami, jed-
nak zgodnie z art. 1 ust. 2 tej ustawy w sprawach nieuregulowanych 
w tej ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczą-
ce rzeczy, co wobec stosowanego konsekwentnie w przepisach ustawy 
o transporcie drogowym dychotomicznego podziału na przewóz osób 
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i przewóz rzeczy nakazuje zaliczyć ich przewóz do przewozu rzeczy 
(przewóz zwierząt jako przewóz rzeczy).

5. Przewozy drogowe wykonywane pojazdami samochodowy-
mi lub zespołami pojazdów zespołów ratownictwa medycznego 
oraz w ramach usług transportu sanitarnego. Artykuł 3 ust. 1 pkt 3 
TransDrogU wyłącza stosowanie ustawy w odniesieniu do dwóch ro-
dzajów przewozów drogowych. Z jednej strony wyłączeniem zostają 
objęte przewozy wykonywane pojazdami samochodowymi lub zespo-
łami pojazdów zespołów ratownictwa medycznego, z drugiej – prze-
wozy wykonywane w ramach usług transportu sanitarnego. 

Ustawa nie definiuje pojęcia pojazdów samochodowych zespołów 
ratownictwa medycznego ani zespołów pojazdów zespołów ratowni-
ctwa medycznego. Pojęciem pojazdów samochodowych zespołów 
ratownictwa medycznego posługuje się Prawo o ruchu drogowym, 
które wymienia je w grupie pojazdów samochodowych, które mogą 
być pojazdami uprzywilejowanymi (art. 53 ust. 1 pkt 2 PrDrog). Po-
dobnie jak komentowana ustawa, Prawo o ruchu drogowym nie za-
wiera jednak definicji legalnej tych pojazdów. W tej sytuacji zasadne 
wydaje się uznanie, że pojęcie to obejmuje wszystkie pojazdy samo-
chodowe i ich zespoły, które wykorzystywane są przez zespoły ratow-
nictwa medycznego. Pojęcie zespołu ratownictwa medycznego de-
finiuje art. 3 pkt 10 w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z 8.9.2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 
ze zm.), zgodnie z którym jest nim spełniająca określone w ustawie 
wymagania jednostka systemu: Państwowe Ratownictwo Medyczne, 
na której świadczenia zawarto umowy o udzielanie świadczeń opie-
ki zdrowotnej, podejmująca medyczne czynności ratunkowe w warun-
kach pozaszpitalnych. 

Bez znaczenia dla zakresu przewidzianego komentowanym przepi-
sem wyłączenia pozostaje tytuł prawny korzystania z pojazdu. Wydaje 
się, że wpływu na zakres przewidzianego komentowanym przepisem 
wyłączenia nie ma też cel wykonywanego przewozu. W konsekwencji 
wyłączeniem objęte będą wszelkie przewozy wykonywane w ramach 
działalności zespołu ratownictwa medycznego.

Pojęcie transportu sanitarnego definiuje art. 5 pkt 33a ustawy 
z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), 
zgodnie z którym jest to przewóz osób albo materiałów biologicz-

5 
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nych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdro-
wotnych, wymagających specjalnych warunków transportu. Mając na 
względzie wskazaną definicję, należy przyjąć, że usługą transportu 
sanitarnego jest wykonywanie przewozu w ramach transportu sani-
tarnego, a więc przewozu osób albo materiałów biologicznych i mate-
riałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wy-
magających specjalnych warunków transportu. 

Z uwagi na swój charakter usługi transportu sanitarnego muszą 
być wykonywane za pomocą odpowiednio przystosowanych środ-
ków transportu. Zgodnie z art. 161ba ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, transport sanitar-
ny wykonywany jest specjalistycznymi środkami transportu lądowe-
go, wodnego i lotniczego, które muszą spełniać cechy techniczne i ja-
kościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie 
normy zharmonizowane. W przypadku środków transportu lądowego 
podstawową kategorię pojazdów służącą do wykonywania transportu 
sanitarnego stanowią samochody sanitarne. Zgodnie z treścią załącz-
nika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE 
z 5.9.2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silni-
kowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów 
technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz.U. UE L Nr 263, 
s. 1 ze zm.) za samochód sanitarny (ambulans) może być uznany 
pojazd silnikowy kategorii M przeznaczony do transportu chorych 
lub rannych, posiadający do tego celu specjalne wyposażenie, którego 
przedział dla pacjentów musi spełniać wymogi techniczne normy EN 
1789: 2007 „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse dro-
gowe” z wyjątkiem wymogów dotyczących zawartego w pkt 6.5 „Wy-
kazu wyposażenia”.

Należy jednak podkreślić, że wykonywanie przewozu drogowego 
w ramach transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami trans-
portu nie jest przesłanką wyłączenia takiego przewozu spod regulacji 
ustawowej. W przypadku gdyby doszło do wykonywania tego rodzaju 
przewozu pojazdami samochodowymi lub ich zespołami niezaliczo-
nymi do kategorii specjalistycznych środków transportu sanitarnego, 
to z uwagi na sformułowanie komentowanego przepisu również bę-
dzie on objęty przewidzianym wyłączeniem. 

6. Rozszerzenie stosowania przepisów ustawy w zakresie kon-
troli wykonywanej przez ITD. Artykuł 3 ust. 1a TransDrogU rozsze-
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