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Co to jest pakiet mobilności?

Pakiet Mobilności to ogólna nazwa dla zespołu rozwiązań zmieniających   
regulacje unijne, który ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących 
przewoźników drogowych. 

Część rozwiązań przewidzianych Pakietem Mobilności, dotycząca zmian 
w zakresie czasu pracy kierowców obowiązuje już od sierpnia 2020 r.,  
a z początkiem roku weszły w życie kolejne zmiany przepisów prawa.
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Kierowcy jako pracownicy delegowani
Przepisy dotyczące delegowania pracowników (tylko, gdy są zatrudnieni na umowę o pracę) stosuje się 
do kierowców w przypadku:

• kabotażu 
• przewozów cross-trade, tj. pomiędzy krajami, z których żaden nie jest siedzibą przedsiębiorcy np.: 
polska firma wykonująca transport na trasie Holandia – Niemcy.

Zmiany od 2 lutego 2022 r.
(dyrektywa 2020/1057)
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Nie stosuje się natomiast do kierowców w przypadku:
• tranzytu
• przewozów dwustronnych (bilateralnych), tj. pomiędzy krajami, z których jeden jest siedzibą przed-
siębiorcy

Wyjątkowo są uznawani za pracowników delegowanych (odstępstwo) kierowcy wykonujący niektóre 
przewozy cross-trade przy okazji wykonywania przewozów dwustronnych (bilateralnych), tj:

• Gdy oprócz wykonywania dwustronnego przewozu kierowcy wykonują dodatkowo jedną czynność 
załadunku lub rozładunku w państwach, przez które przejeżdża, pod warunkiem że nie wykonują zała-
dunku i rozładunku rzeczy w tym samym państwie członkowskim, albo
• Gdy po przewozie dwustronnym, który rozpoczęto w państwie członkowskim siedziby i w czasie 
którego nie wykonywano żadnej dodatkowej czynności, następuje przewóz dwustronny do państwa 
członkowskiego siedziby, odstępstwo dotyczące dodatkowych czynności określonych punkcie powyżej 
stosuje się do maksymalnie dwóch dodatkowych czynności załadunku lwub rozładunku, na warunkach 
określonych powyżej.
• Odstępstwo dotyczące dodatkowych czynności (załadunku, rozładunku) stosuje się od dnia 2 lutego 
2022 do 21 sierpnia 2023 r. Po tej dacie odstępstwa dotyczące załadunku i rozładunku będą stosowa-
ne tylko dla pojazdów wyposażonych w inteligentne tachografy. Powyższe regulacje dotyczą również 
przewozu osób.
• Kierowca w przypadku tachografu cyfrowego ma obowiązek wprowadzania na początku pierwsze-
go postoju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego symbolu państwa, do którego wje-
chał. Postój odbywa się w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu.  
W przypadku gdy przekraczanie granicy państwa członkowskiego odbywa się na promie lub w po-
ciągu, kierowca wprowadza symbol państwa w porcie lub na stacji przybycia (zmiana wprowadzona 
przez rozporządzenie 165/2014). W przypadku tachografów analogowych przedmiotowe obowiązki już 
wcześniej miały zastosowanie.

Skutki obowiązujących zmian
• Pracownicy delegowani są objęci przepisami prawa pracy, w tym m.in. układami zbiorowymi obowią-
zującymi w danym kraju,
• Każde z państw jest zobowiązane w sposób przejrzysty udostępniać krajowe przepisy znajdujące  
zastosowanie również do pracowników delegowanych,  
• Kwoty wypłacane pracownikom z tytułu zwrotu wydatków faktycznych poniesionych na skutek dele-
gowania (koszty podróży, wyżywienia, zakwaterowania) nie są uważane za część płacy minimalnej.

Obowiązek zgłaszania kierowców przez system IMI
Od lutego kierowcy delegowani są zgłaszani za pośrednictwem unijnego systemu IMI, administrowanego 
przez Komisję Europejską. W systemie jest utworzony nowy obszar dedykowany Pakietowi Mobilności  
z wyznaczonym koordynatorem obszaru.

W przypadku problemów z obsługą interfejsu przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy helpdesk DG 
MOVE (Dyrekcja Generalna Komisji odpowiadająca za politykę UE w dziedzinie mobilności i transportu).
Zalecamy śledzenie informacji publikowanych na stronie internetowej KOBEN.

Przewoźnik jest zobowiązany na bieżąco aktualizować zgłoszenia delegowania w systemie IMI,  
do celów kontroli.
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Informacje w systemie IMI są przechowywane do celów kontroli przez okres 24 miesięcy.

Dokumentacja 
w pojeździe

Dokumentacja 
w przedsiębiorstwie

Przewoźnik ma obowiązek zapewnić kierowcy 
w pojeździe w wersji papierowej lub elektro-
nicznej: 

• kopię zgłoszenia delegowania złożonego 
za pośrednictwem IMI; 
• dowody potwierdzające wykonywane 
przewozy odbywające się w przyjmującym 
państwie członkowskim; 
• zapisy tachografu, a w szczególności 
symbole państw członkowskich, w których 
kierowca przebywał podczas wykonywania 
międzynarodowych przewozów transportu 
lub przewozów kabotażowych. 

Po okresie delegowania, na żądanie właści-
wych organów przewoźnik jest zobowiązany 
udostępnić za pośrednictwem interfejsu po-
łączonego z IMI:

• dokumenty przewozowe; 
• dane z tachografu, 
• dokumenty dotyczące wynagrodzenia kie-
rowcy w odniesieniu do okresu delegowania, 
umowy o pracę lub innego równoważnego 
dokumentu w rozumieniu art. 3 dyrektywy 
Rady 91/533/EWG, ewidencji czasu pracy 
kierowców oraz dowodów wypłat.

Podróże służbowe
Od 2 lutego 2022 r. obowiązują zmiany ustawy o czasie pracy kierowców w zakresie podróży służbowych.

• Tylko kierowcy wykonującemu krajowe przewozy drogowe w podróży służbowej przysługują należno-
ści (diety, ryczałty za nocleg) ustalane na wcześniejszych zasadach określonych w przepisach kodeksu 
pracy.
• Kierowca wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe nie jest w podróży służbowej i nie przy-
sługują mu należności (diety, ryczałty za nocleg) na wcześniejszych zasadach. Możliwe jest jednak za-
stosowanie odpowiednich ulg:
• W przypadku ustalania podstawy wymiaru składek, można obniżyć podstawę o równowartość 
diet za każdy dzień pobytu za granicą:

 1. dla podatku dochodowego od osób fizycznych – o 30% wartości diety przewidzianej   
            w odrębnych przepisach, dla danego kraju, za każdy dzień pobytu pracownika za granicą
 2. dla składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – o 100% wartości diety przewidzianej  
             w odrębnych przepisach, dla danego kraju, za każdy dzień pobytu pracownika za granicą, nie  
                mniej jednak niż przeciętne wynagrodzenie (5922 zł wg prognoz na 2022 r.)

Zgodnie z informacjami uzyskanymi mailowo oraz telefonicznie od ZUS, ulga w podstawie składek  
na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe kierowców może być stosowana także do podstawy 
składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

Omówienie pozostałych zmian w polskich przepisach, implementują-
cych powyższe postanowienia, opracowane na podstawie ustawy z dnia 
26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy  
o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw
Ustawa weszła w życie z upływem 1 marca 2022 r.

Wyjątki:
• Wymóg dotyczący prowadzenia dokumentów księgowych i możliwości powierzenia prowadzenia 
ksiąg rachunkowych innemu podmiotowi, o ile zostaną spełnione ustawowe warunki, wszedł w życie  
z dniem 21 lutego 2022 r.;
• Zmiana definicji podróży służbowej kierowcy, oraz regulacja dotycząca podstawy wymiaru składek 
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na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kierowcy wykonującego przewozy międzynarodowe, które we-
szły w życie z dniem 2 lutego 2022 r.
• Możliwość ubiegania się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz li-
cencję wspólnotową, przez przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy  
z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita 
przekracza 2,5 tony i nie przekracza 3,5 tony weszły w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców

10 h
Czas pracy w porze nocnej nie może przekraczać 10 godzin między dwoma kolejnymi 
okresami dziennego odpoczynku albo dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku.

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dla każdego kierowcy, w postaci odręb-
nego dokumentu w formie papierowej lub elektronicznie, przechowywana przez okres 
co najmniej 10 lat. 

Zakaz uzależniania wysokości składników wynagrodzenia od liczby przejechanych kilo-
metrów, szybkości dostawy lub ilości przewiezionego ładunku także w odniesieniu do 
właścicieli przedsiębiorstw i osób świadczących usługi na podstawie umów cywilno-
prawnych. 

Przewozy regularne do 50 km - kierowca nie będzie mógł odbierać przerw przed rozpo-
częciem lub po zakończeniu dziennego czasu prowadzenia pojazdu, przerwy nie mogą 
być krótsze niż 15 minut. Przerwy te zalicza się do czasu dyżuru, za który przysługuje 
wynagrodzenie. 

- odbiór regularnego tygodniowego okresu odpoczynku lub dowolnego tygo-
dniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin (rekompensaty za 
skrócone tygodniowe okresy odpoczynku w pojeździe lub miejscu zakwatero-
wania niewyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną

- nieumieszczenie na wykresówce lub wydruku wymaganych wpisów lub 
umieszczenie na wykresówce lub wydruku nieczytelnych wpisów ręcznych - za 
każdą wykresówkę lub za każdy wydruk - 100 zł za każdy brak wpisu nie więcej 
niż 500 zł za jedną wykresówkę lub jeden wydruk.

- niedokumentowanie, nieprzechowywanie w lokalu przedsiębiorstwa lub 
nieokazanie do kontroli dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu 
umożliwienia kierowcy powrotu do centrum operacyjnego pracodawcy lub do 
miejsca zamieszkania kierowcy w okresie czterech kolejnych tygodni, tak aby 
mógł wykorzystać przynajmniej jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku 
lub tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany 
jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku: za każdego 
kierowcę - 150 zł

10 lat

50 km

Zastosowanie ustawy do przewozu towarów pojazdami o DMC powyżej 2,5 t, a do 3,5 t, chyba że 
wykonywany jest:

•  krajowy transport drogowy rzeczy w przypadku, gdy przedsiębiorca wykonuje wyłącznie krajowy 
transport drogowy rzeczy, 
•  niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy; 

Zmiana taryfikatora; wybrane przykłady nowych sankcji i zmiany wysokości kar

50 zł

100 zł

150 zł
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Zmiana definicji bazy eksploatacyjnej - miejsce przystosowane do prowadzenia działalności  transporto-
wej w sposób zorganizowany i ciągły:

a) którego wielkość jest dostosowana do co najmniej połowy liczby pojazdów będących w dyspo-
zycji przewoźnika drogowego; w przypadku posiadania kilku baz eksploatacyjnych łączna ich wiel-
kość powinna być dostosowana do co najmniej 1/3 liczby pojazdów będących w dyspozycji 
przewoźnika,
b) w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, 
miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

• doprecyzowanie organu właściwego dla udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoź-
nika: starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w rejestrze przedsiębiorców w KRS,  
a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi stałego miejsca wykonywania działal-
ności gospodarczej określonego w CEIDG.
• dodatkowe warunki dotyczące oznaczenia siedziby – we wniosku o wydanie zezwolenia 
• obowiązek  przedkładania corocznie właściwemu staroście, w terminie do dnia 31 marca roku na-
stępnego oświadczenia o stanie zatrudnienia

- posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która została wydana na  
podstawie fałszywych oświadczeń lub podrobionych lub przerobionych doku-
mentów
- naruszenie wymogu dotyczącego posiadania siedziby w zakresie organizacji 
przewozów flotą pojazdów w sposób, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. b roz-
porządzenia (WE) nr 1071/2009

- uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od liczby przejechanych kilometrów, 
szybkości dostawy lub ilości przewiezionego ładunku, jeżeli ich stosowanie 
mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do naruszenia 
przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006  (od każdego kierowcy: 8.000 zł)
- niewłaściwa obsługa lub odłączenie homologowanego i sprawnego technicz-
nie tachografu, skutkujące nierejestrowaniem na wykresówce lub na karcie kie-
rowcy aktywności kierowcy, prędkości pojazdu lub przebytej drogi
- wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf cy-
frowy przez kierowcę nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy

- wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji wspólnotowej

2000 zł

8000 zł

12000 zł

- wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę nieposiadającego wyma-
ganych zapisów odręcznych i wydruków z tachografu w przypadku uszkodze-
nia karty kierowcy, jej niesprawności lub nieposiadania – za każdy brakujący 
wydruk
- rozbicie dotychczasowego naruszenia na sankcje za brak poszczególnych do-
kumentów, niewyposażenie kierowcy w:

- wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
- wypis z licencji
- wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w 
międzynarodowym transporcie drogowym lub wypis z zezwolenia na 
wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w międzynaro-
dowym transporcie drogowym
- wypis z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
- świadectwo kierowcy
- inny dokument, o którym mowa w art. 87 ustawy o transporcie drogo-
wym, wymagany w związku z realizowanym przewozem

500 zł
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• dla kierowców pojazdów o DMC powyżej 2,5 t do 3,5 t ograniczono zakres załączników wyma-
ganych przy składaniu wniosku o wydanie świadectwa kierowcy. Wymagane będzie przedstawienie: 
zaświadczenia o zatrudnieniu kierowcy oraz kopie orzeczeń o braku:

a) przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
b) przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Zmiany dotyczące kontroli
• Rozszerzenie uprawnień inspektora kontrolującego przy kontroli na drodze: 

- inspektor uprawniony do zdjęcia lub zerwania plomby tachografu do celów kontroli. Jest zobo-
wiązany również sporządzić oświadczenie pisemne, aby w przypadku kolejnej kontroli kierujący nie 
poniósł negatywnych konsekwencji z powodu braku prawidłowo umocowanej plomby.

• W przypadku kontroli w przedsiębiorstwie rozszerzono katalog dokumentów dotyczących głównej 
działalności, których może żądać inspektor przeprowadzający kontrolę.
• Podwykonawcy również mogą zostać poddani kontroli.
• Podczas kontroli drogowej kierowca może kontaktować się z siedzibą przedsiębiorcy na rzecz którego 
wykonuje przewóz, jego zarządzającym transportem lub inną osobą lub podmiotem, aby przed zakończe-
niem kontroli drogowej przedstawić wszelkie dowody, których obecności nie stwierdzono w pojeździe.

Zmiana zasad odpowiedzialności podmiotów związanych z przewozem
• Przepisy o karach pieniężnych są stosowane do podmiotów związanych z przewozem, jeżeli wie-
dzieli oni lub, w świetle wszystkich istotnych okoliczności, powinni byli wiedzieć, że zlecone przez 
nich usługi transportowe wiążą się z powstaniem naruszenia. Potencjalnie większa swoboda organów  
w przypisaniu odpowiedzialności  przewoźnikom i osobom zarządzającym transportem. 
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Siedziba, dobra reputacja, zdolność finansowa i kabotaż
Zmiany w rozporządzeniu 1071/2009 ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania 
zawodu przewoźnika drogowego.

• Wyłączenie spod zakresu zastosowania rozporządzenia 1071/2009:
- przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy wyłącznie z wykorzystaniem 
pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 
tony, wykonujących wyłącznie przewozu krajowe w państwie członkowskim siedziby danego przedsię-
biorcy:

- przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów 
silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 2,5 tony;
- przedsiębiorców wykonujących usługi przewozów drogowych osób wyłącznie w celach niezarob-
kowych lub których główna działalność nie obejmuje przewozów drogowych osób; przez przewóz 
wyłącznie w celach niezarobkowych rozumie się każdy przewóz drogowy inny niż przewóz zarobko-
wy lub na własny rachunek, za który nie otrzymuje się bezpośredniego ani pośredniego wynagro-
dzenia i który nie generuje bezpośrednio ani pośrednio żadnego dochodu dla kierowcy pojazdu 
ani nikogo innego oraz który nie ma związku z działalnością zawodową;
- przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego wyłącznie pojazdami silnikowy-
mi, których maksymalna dopuszczalna prędkość nie przekracza 40 km/h.

• Wymóg posiadania siedziby oraz  zmiana warunków, które muszą spełniać lokale przedsiębiorcy 
dotyczących m.in. dostępu do dokumentów dotyczących głównej działalności, organizacji przewozów  
z uwzględnieniem konieczności powrotu do bazy eksploatacyjnej, obowiązku rejestracji w odpowied-
nim krajowym rejestrze przedsiębiorców, opodatkowania , odpowiedniego dysponowania posiadaną 
flotą, posiadanie personelu administracyjnego oraz infrastruktury odpowiadającej rozmiarom działal-
ności. 
• Przedsiębiorca ma obowiązek organizowania przewozów tak, aby zapewnić, że pojazdy wykorzysty-
wane przy przewozach międzynarodowych będą wracać do bazy eksploatacyjnej w kraju siedziby nie 
później niż w ciągu 8 tygodni od jego opuszczenia. 
• Zmiana warunków związanych z wymogiem dobrej reputacji – m.in. w przypadku badania spełniania 
wymogu dobrej reputacji obok osób zarządzających transportem oraz przedsiębiorców jest brana pod 
uwagę także sytuacja dyrektorów wykonawczych, rozszerzono również katalog sankcji oraz przestępstw 
popełnionych przez osoby odpowiedzialne, na naruszenia związane z delegowaniem pracowników  
w transporcie drogowym, prawem właściwym dla zobowiązań umownych oraz kabotażem.
• Wymóg zdolności finansowej – minimalne wymogi kapitałowe mają na celu gwarancję utrzymania 
płynności finansowej przez przedsiębiorcę, które ma obowiązek wykazać na podstawie rocznych spra-
wozdań finansowych.
• Niezdolność zarządzającego transportem do kierowania operacjami – niemożliwe jest odzyskanie 
dobrej reputacji przed upływem roku od jej utraty przez zarządzającego transportem. Zobowiązany 
jest również do wykazania, że odbył odpowiednie szkolenie trwające co najmniej trzy miesiące lub zdał 
egzamin obejmujący dziedziny wymienione w rozporządzeniu 1071/2009. 

Zmiana tzw. okresu cooling off przy kabotażu na terytorium UE
• Przewoźnicy nie mogą wykonywać przewozów kabotażowych tym samym pojazdem lub, w przypadku 
zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego samego pojazdu w tym samym państwie członkowskim 
przez cztery dni od zakończenia przewozu kabotażowego w tym państwie członkowskim. 

Zmiany od 21 lutego 2022 r.
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Zmiany od maja 2022 r.

Zmiany od 31 grudnia 2024 r.

Wydłużenie okresu objętego kontrolą na drodze
Przedłużenie okresu przechowywania przez kierowców zapisów z tachografów analogowych do 56 dni, na 
wypadek kontroli. 
Dotyczy to:

• wykresówek z bieżącego dnia i z poprzednich 56 dni;
• wszelkich zapisów odręcznych oraz wydruków sporządzone w ciągu bieżącego dnia i poprzednich 56 dni.

W przypadku tachografów cyfrowych obowiązek kierowcy będą mieć obowiązek przechowyawania wszel-
kich zapisów odręcznych oraz wydruków sporządzonych w ciągu bieżącego dnia i poprzednich 56 dni 
oraz wykresówek odpowiadajcych okresowi 56 dni, w trakcie którego prowadził on pojazd wyposażony  
w tachograf analogowy.

Zmiany od 1 lipca 2026 r.

Od dnia 1 lipca 2026 r. rozporządzenie 561/2006  dotyczące m.in. minimalnych wymogów dotyczących 
maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dzien-
nego i tygodniowego okresu odpoczynku będzie miało zastosowanie do transportu rzeczy w międzyna-
rodowym transporcie drogowym lub kabotażowym, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie  
z przyczepą lub naczepą przekracza 2,5 tony.

Nowe zasady dla transportu od 2,5 do 3,5 tony

Od 20 maja 2022 r. Od 21 maja 2022 r.

rozporządzenie 1072/2009 (zasady dostępu do 
rynku międzynarodowych przewoźników drogo-
wych), obecnie obowiązujące transport powyżej 
3.5 t, będzie stosowane również do przewozu rze-
czy pojazdami, których DMC przekracza 2.5 t.

rozporządzenie 1071/2009 (wspólne zasady doty-
czące warunków wykonywania zawodu przewoźni-
ka), obecnie obowiązujące transport powyżej 3.5 
t, będzie stosowane również do przewozu rzeczy 
pojazdami, których DMC przekracza 2.5 t.
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Podsumowanie

2 luty 2022

Nowelizacja polskich przepisów (miesiąc od ogłoszenia)

21 luty 2022

Maj 2022

31 grudzień 2024

1 lipiec 2026

Zmiany w delegowaniu 
pracowników

Baza eksploatacyjna

Wymogi dotyczące
zdolności finansowej

Dodatkowe wymogi dotyczące 
siedziby przedsiębiorcy

Nowe wymogi dotyczące
dobrej reputacji

Doprecyzowanie właściwości
organów

Objęcie zasadami dotyczącymi dostępu i wykonywania 
zawodu przewoźnika także transportu od 2,5 do 2,5 tony

 Wydłużenie okresu objętego kontrolą na drodze

 Wymogi dotyczące czasu pracy kierowców także 
dla transportu powyżej 2,5 tony

Nowe obowiązki
sprawozdawcze

Zmiana okresu cooling off
przy wykonywaniu kabotażu

Nowe uprawnienia
podczas kontroli

Zmiana systemu do dokonywania 
zgłoszeń kierowców
delegowanych

Nowe naruszenia
i nowe kary

Znika międzynarodowa
podróż służbowa

Zmiana ustalania
wynagrodzeń kierowców
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www.koben.pl


