
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125,
poz. 1371) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zakres zagadnieƒ obj´tych egzaminem sprawdzajà-
cym posiadanie wiedzy i praktyki niezb´dnych do
podj´cia i wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie transportu drogowego oraz form´ egza-
minu,

2) zakres i form´ testu z wiedzy dla osób legitymujà-
cych si´ co najmniej 5-letnià praktykà przedsi´bior-
cy wykonujàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà w za-
kresie transportu drogowego lub zarzàdzania
przedsi´biorstwem wykonujàcym takà dzia∏alnoÊç,

3) jednostk´ certyfikujàcà kompetencje zawodowe,
akredytowanà zgodnie z odr´bnymi przepisami,
przy której dzia∏ajà komisje egzaminacyjne,

4) wymagania kwalifikacyjne dotyczàce cz∏onków ko-
misji egzaminacyjnej i jej sk∏ad,

5) wzory certyfikatów kompetencji zawodowych.

§ 2. Zakres zagadnieƒ obj´tych egzaminem, o któ-
rych mowa w § 1 pkt 1, w zakresie wykonywania:

1) krajowego transportu drogowego osób — okreÊla
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia,

2) krajowego transportu drogowego rzeczy — okreÊla
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia,

3) mi´dzynarodowego transportu drogowego osób
— okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia,

4) mi´dzynarodowego transportu drogowego rzeczy
— okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 3. Zakres zagadnieƒ obj´tych testem z wiedzy,
o których mowa w § 1 pkt 2, w zakresie wykonywania:

1) krajowego transportu drogowego osób — okreÊla
za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia,

2) krajowego transportu drogowego rzeczy — okreÊla
za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia,

3) mi´dzynarodowego transportu drogowego osób
— okreÊla za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia,

4) mi´dzynarodowego transportu drogowego rzeczy
— okreÊla za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Sprawdzianem znajomoÊci zagadnieƒ, o któ-
rych mowa w § 2, jest egzamin pisemny, zwany dalej
„egzaminem”.

2. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna,
o której mowa w § 7.

3. Egzamin sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci:

1) testu pisemnego, polegajàcego na udzieleniu od-
powiedzi na katalog pytaƒ wielokrotnego wyboru,
wytypowanych systemem losowym,

2) pisemnych zadaƒ egzaminacyjnych do rozwiàza-
nia.

4. Komisja egzaminacyjna ocenia wyniki testu pi-
semnego nast´pujàco:

1) odpowiedê prawid∏owa — 1 punkt,

2) odpowiedê nieprawid∏owa lub brak odpowiedzi —
zero punktów.

5. Cz´Êç testowà egzaminu uwa˝a si´ za zdanà
w przypadku uzyskania przez egzaminowanego co naj-
mniej 60% odpowiedzi poprawnych.

6. Za poprawnie rozwiàzane zadanie egzaminacyj-
ne komisja egzaminacyjna przyznaje 1 punkt, za odpo-
wiedê nieprawid∏owà lub brak odpowiedzi — zero
punktów.

7. Egzamin uwa˝a si´ za zdany w przypadku uzy-
skania przez egzaminowanego pozytywnych wyników
z obu cz´Êci egzaminu.

§ 5. 1. Sprawdzian znajomoÊci zagadnieƒ, o których
mowa w § 3, przeprowadzany jest w formie pisemne-
go testu z wiedzy potwierdzajàcego kompetencje za-
wodowe osób, o których mowa w § 1 pkt 2, zwanego
dalej „testem z wiedzy”.

2. Test z wiedzy, polegajàcy na udzieleniu pisem-
nych odpowiedzi na katalog pytaƒ wielokrotnego wy-
boru, wytypowanych systemem losowym, przeprowa-
dza komisja egzaminacyjna, o której mowa w § 7.

3. Przepis § 4 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

4. Test z wiedzy uwa˝a si´ za zdany w przypadku
uzyskania przez osob´ zdajàcà co najmniej 60% odpo-
wiedzi poprawnych.

§ 6. Jednostkà certyfikujàcà, o której mowa w § 1
pkt 3, jest Instytut Transportu Samochodowego w War-
szawie, zwany dalej „Instytutem”.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 9 stycznia 2002 r.

w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.



§ 7. 1. W sk∏ad komisji egzaminacyjnej, zwanej da-
lej „komisjà”, wchodzà osoby posiadajàce wykszta∏ce-
nie:

1) wy˝sze ekonomiczne, techniczne lub prawnicze i co
najmniej 3-letnià praktyk´ zawodowà w zakresie
transportu drogowego albo

2) Êrednie i co najmniej 5-letnià praktyk´ wyk∏adowcy
w zakresie odpowiadajàcym wymaganemu na eg-
zaminie zakresowi wiedzy dotyczàcej transportu
drogowego, albo

3) Êrednie i co najmniej 5-letnià praktyk´ organizato-
ra transportu drogowego w zakresie odpowiadajà-
cym wymaganemu na egzaminie zakresowi wie-
dzy dotyczàcej transportu drogowego.

2. Komisja sk∏ada si´ z co najmniej trzech osób:

1) przewodniczàcego komisji, wyznaczonego przez
ministra w∏aÊciwego do spraw transportu,

2) przedstawiciela Instytutu, wyznaczonego przez dy-
rektora Instytutu,

3) wyznaczonego przez Instytut przedstawiciela:

a) jednostki, w której przeprowadzany jest egza-
min, lub

b) jednostki, w której prowadzone by∏o szkolenie
w zakresie transportu drogowego, lub

c) polskiej organizacji o zasi´gu ogólnokrajowym
zrzeszajàcej przewoêników drogowych.

§ 8. 1. Osobie, która uzyska∏a pozytywnà ocen´
z egzaminu, o którym mowa w § 4, lub z testu z wiedzy,
o którym mowa w § 5, Instytut wydaje certyfikat kom-
petencji zawodowych odpowiadajàcy zakresowi za-
gadnieƒ obj´tych egzaminem i testem z wiedzy.

2. Ustala si´ wzór certyfikatu kompetencji zawodo-
wych w zakresie:

1) krajowego transportu drogowego osób — stano-
wiàcy za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia,

2) mi´dzynarodowego transportu drogowego osób
— stanowiàcy za∏àcznik nr 10 do rozporzàdzenia,

3) krajowego transportu drogowego rzeczy — stano-
wiàcy za∏àcznik nr 11 do rozporzàdzenia,

4) mi´dzynarodowego transportu drogowego rzeczy
— stanowiàcy za∏àcznik nr 12 do rozporzàdzenia.

3. Instytut prowadzi centralny rejestr certyfikatów
w formie dokumentacji elektronicznej.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. 
(poz. 51)

Za∏àcznik nr 1

ZAKRES ZAGADNIE¡ OBJ¢TYCH EGZAMINEM W ZAKRESIE WYKONYWANIA KRAJOWEGO TRANSPORTU
DROGOWEGO OSÓB

Egzamin polega na sprawdzeniu posiadania wie-
dzy i umiej´tnoÊci zwiàzanych z wykonywaniem krajo-
wego transportu drogowego osób, a w szczególnoÊci
dotyczy:

1. W zakresie prawa cywilnego:

a) rodzajów i cech umów zawieranych w krajowym
transporcie drogowym osób, negocjowania i za-
wierania takich umów,

b) reklamacji, roszczeƒ ze strony zleceniodawcy
i klientów oraz odszkodowaƒ,

c) ubezpieczeƒ zwiàzanych z transportem drogo-
wym osób (w tym ubezpieczeƒ majàtkowych
i baga˝u), a tak˝e gwarancji i zobowiàzaƒ z nich
wynikajàcych,

d) zasad, praw i obowiàzków wynikajàcych z prze-
pisów ustawy — Prawo przewozowe.

2. W zakresie prawa handlowego:

a) przepisów w sprawie prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie przewozów,

b) podstawowych obowiàzków i praw przewoênika
wykonujàcego krajowy transport drogowy
osób,

c) form dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw transporto-
wych, zasad ich tworzenia i zarzàdzania nimi,
procedur zwiàzanych z og∏aszaniem upad∏oÊci
przedsi´biorstwa i konsekwencji z tym zwiàza-
nych.

3. W zakresie prawa pracy i zagadnieƒ socjalnych:

a) przepisów regulujàcych zawarcie i rozwiàzanie
umowy o prac´ dla ró˝nych kategorii pracowni-
ków zatrudnionych w przedsi´biorstwach trans-
portu drogowego (rodzaje umów, prawa i obo-



wiàzki stron, warunki i czas pracy, urlopy pra-
cownicze, wynagrodzenia za prac´),

b) podstawowych regulacji prawnych Kodeksu
pracy i szczegó∏owych przepisów dotyczàcych
czasu pracy kierowców (w tym o stosowaniu
w pojazdach wykonujàcych transport drogowy
osób — urzàdzeƒ samoczynnie rejestrujàcych
pr´dkoÊç jazdy oraz czas jazdy i odpoczynku —
tachografów),

c) roli i zadaƒ Paƒstwowej Inspekcji Pracy oraz in-
nych organów i instytucji uprawnionych do kon-
trolowania przedsi´biorcy transportu drogowe-
go osób w zakresie przestrzegania przepisów
prawa pracy,

d) istniejàcych organizacji spo∏ecznych i zawodo-
wych zwiàzanych z krajowym transportem dro-
gowym, ich roli i funkcji (w tym zwiàzków zawo-
dowych, zrzeszeƒ i stowarzyszeƒ przewoêników,
izb gospodarczych transportu samochodowe-
go).

4. W zakresie prawa finansowego:

a) podatków w aspekcie prowadzonej dzia∏alno-
Êci transportowej (w tym: podatku od Êrod-
ków transportu, podatku VAT od towarów
i us∏ug),

b) op∏at ponoszonych w kraju za u˝ytkowanie infra-
struktury drogowej oraz innych op∏at i obcià˝eƒ
o charakterze ogólnym i lokalnym w krajowym
transporcie drogowym osób,

c) form i trybu przeprowadzania rozliczeƒ pieni´˝-
nych (gotówkowe i bezgotówkowe) oraz stoso-
wania ró˝nych form p∏atnoÊci,

d) rodzajów i zasad stosowania czeków i weksli,

e) form kredytów i procedur dotyczàcych ich uzy-
skiwania i sp∏acania (w tym: gwarancje, zastawy
hipoteczne, por´czenia, leasing).

5. W zakresie organizacji i zarzàdzania przedsi´bior-
stwem:

a) analizy struktury organizacyjnej i planu zatrud-
nienia w przedsi´biorstwie transportowym,

b) ustalania planów i strategii dzia∏ania przedsi´-
biorstwa oraz sporzàdzania bud˝etu,

c) prowadzenia rachunkowoÊci i sprawozdawczo-
Êci finansowej przedsi´biorstwa,

d) sporzàdzania i interpretacji bilansu oraz rachun-
ku zysków i strat, oceny efektywnoÊci funkcjono-
wania przedsi´biorstwa i jego sytuacji finanso-
wej na podstawie wskaêników,

e) okreÊlania i kalkulacji sk∏adników kosztów funk-
cjonowania przedsi´biorstwa (w szczególnoÊci

koszty sta∏e, zmienne, Êrodki obrotowe, amorty-
zacja),

f) stosowania przepisów regulujàcych op∏aty za
przejazdy, okreÊlania taryf i cenników oraz zasad
zmian stawek w przewozach regularnych w kra-
jowym transporcie drogowym osób,

g) wdra˝ania nowoczesnych systemów zarzàdza-
nia (zarzàdzanie marketingowe, zarzàdzanie lo-
gistyczne, zarzàdzanie partnerskie) i prowadze-
nia negocjacji handlowych,

h) wykorzystywania techniki elektronicznej w za-
rzàdzaniu przedsi´biorstwem.

6. W zakresie dost´pu do zawodu przewoênika i do
rynku krajowego transportu drogowego osób:

a) przepisów okreÊlajàcych zasady podejmowania
i wykonywania krajowego transportu drogowe-
go osób (w tym dotyczàcych przewoênika i za-
trudnianych przez niego kierowców, oraz tabo-
ru),

b) szczegó∏owych przepisów okreÊlajàcych wyma-
gane dokumenty w krajowym transporcie dro-
gowym osób i na potrzeby w∏asne,

c) kompetencji administracji rzàdowej i samorzà-
dowej w zakresie udzielania, odmowy udziele-
nia, zmiany, cofni´cia, wygaÊni´cia uprawnieƒ
do wykonywania przewozów osób — licencji, ze-
zwoleƒ i zaÊwiadczeƒ,

d) nadzoru i kontroli przedsi´biorców transportu
drogowego oraz kierowców w zakresie zgodno-
Êci wykonywania tego transportu z przepisami,

e) struktury i zasad organizacji rynku krajowego
drogowego transportu osób.

7. W zakresie bezpieczeƒstwa ruchu i standardów
technicznych pojazdów przeznaczonych do trans-
portu osób:

a) przepisów o ruchu drogowym, w tym dotyczà-
cych bezpieczeƒstwa ruchu i ochrony Êrodowi-
ska,

b) przepisów dotyczàcych homologacji i badaƒ
technicznych pojazdów oraz ich konserwacji
i utrzymania,

c) przepisów w sprawie okresowych ograniczeƒ ru-
chu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu nie-
których ich rodzajów,

d) przepisów dotyczàcych kwalifikacji kierowców
wykonujàcych transport drogowy osób,

e) uprawnieƒ inspektorów Inspekcji Transportu
Drogowego, uprawnieƒ Policji i innych organów
ustawowo uprawnionych do kontroli kierowców
i pojazdów transportu drogowego.
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Za∏àcznik nr 2

ZAKRES ZAGADNIE¡ OBJ¢TYCH EGZAMINEM W ZAKRESIE WYKONYWANIA KRAJOWEGO TRANSPORTU
DROGOWEGO RZECZY
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Egzamin polega na sprawdzeniu posiadania wie-
dzy i umiej´tnoÊci zwiàzanych z wykonywaniem krajo-
wego transportu drogowego rzeczy, a w szczególnoÊci
dotyczy:

1. W zakresie prawa cywilnego:

a) rodzajów i cech umów zawieranych w krajowym
transporcie drogowym rzeczy, negocjowania
i zawierania takich umów,

b) reklamacji, roszczeƒ ze strony zleceniodawcy
i klientów oraz odszkodowaƒ,

c) ubezpieczeƒ zwiàzanych z transportem drogo-
wym rzeczy (w tym ubezpieczeƒ majàtkowych),
a tak˝e gwarancji i zobowiàzaƒ z nich wynikajà-
cych,

d) zasad, praw i obowiàzków wynikajàcych z prze-
pisów ustawy — Prawo przewozowe.

2. W zakresie prawa handlowego:

a) przepisów w sprawie prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie przewozów,

b) podstawowych obowiàzków i praw przewoênika
wykonujàcego krajowy transport drogowy rze-
czy,

c) form dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw transporto-
wych, zasad ich tworzenia i zarzàdzania nimi,
procedur zwiàzanych z og∏aszaniem upad∏oÊci
przedsi´biorstwa i konsekwencji z tym zwiàza-
nych.

3. W zakresie prawa pracy i zagadnieƒ socjalnych:

a) przepisów regulujàcych zawarcie i rozwiàzanie
umowy o prac´ dla ró˝nych kategorii pracowni-
ków zatrudnionych w przedsi´biorstwach trans-
portu drogowego (rodzaje umów, prawa i obo-
wiàzki stron, warunki i czas pracy, urlopy pra-
cownicze, wynagrodzenia za prac´),

b) podstawowych regulacji prawnych Kodeksu
pracy i szczegó∏owych przepisów dotyczàcych
czasu pracy kierowców (w tym o stosowaniu
w pojazdach wykonujàcych transport drogowy
rzeczy — urzàdzeƒ samoczynnie rejestrujàcych
pr´dkoÊç jazdy oraz czas jazdy i odpoczynku —
tachografów),

c) roli i zadaƒ Paƒstwowej Inspekcji Pracy oraz in-
nych organów i instytucji uprawnionych do kon-
trolowania przedsi´biorcy transportu drogowe-
go rzeczy w zakresie przestrzegania przepisów
prawa pracy,

d) istniejàcych organizacji spo∏ecznych i zawodo-
wych zwiàzanych z krajowym transportem dro-
gowym, ich roli i funkcji (w tym zwiàzków zawo-
dowych, zrzeszeƒ i stowarzyszeƒ przewoêników,

izb gospodarczych transportu samochodowe-
go).

4. W zakresie prawa finansowego:

a) podatków w aspekcie prowadzonej dzia∏alnoÊci
transportowej (w tym: podatku od Êrodków
transportu, podatku VAT od towarów i us∏ug),

b) op∏at ponoszonych w kraju za u˝ytkowanie infra-
struktury drogowej oraz innych op∏at i obcià˝eƒ
o charakterze ogólnym i lokalnym w krajowym
transporcie drogowym rzeczy,

c) form i trybu przeprowadzania rozliczeƒ pieni´˝-
nych (gotówkowe i bezgotówkowe) oraz stoso-
wania ró˝nych form p∏atnoÊci,

d) rodzajów i zasad stosowania czeków i weksli,

e) form kredytów i procedur dotyczàcych ich uzy-
skiwania i sp∏acania (w tym: gwarancje, zastawy
hipoteczne, por´czenia, leasing).

5. W zakresie organizacji i zarzàdzania przedsi´bior-
stwem:

a) analizy struktury organizacyjnej i planu zatrud-
nienia w przedsi´biorstwie transportowym, 

b) ustalania planów i strategii dzia∏ania przedsi´-
biorstwa oraz sporzàdzania bud˝etu,

c) prowadzenia rachunkowoÊci i sprawozdawczo-
Êci finansowej przedsi´biorstwa,

d) sporzàdzania i interpretacji bilansu oraz rachun-
ku zysków i strat, oceny efektywnoÊci funkcjono-
wania przedsi´biorstwa i jego sytuacji finanso-
wej na podstawie wskaêników,

e) okreÊlania i kalkulacji sk∏adników kosztów funk-
cjonowania przedsi´biorstwa (w szczególnoÊci
koszty sta∏e, zmienne, Êrodki obrotowe, amorty-
zacja),

f) wdra˝ania nowoczesnych systemów zarzàdza-
nia (zarzàdzanie marketingowe, zarzàdzanie lo-
gistyczne, zarzàdzanie partnerskie) i prowadze-
nia negocjacji handlowych,

g) wykorzystywania techniki elektronicznej w za-
rzàdzaniu przedsi´biorstwem.

6. W zakresie dost´pu do zawodu przewoênika i do
rynku krajowego transportu drogowego rzeczy:

a) przepisów okreÊlajàcych zasady podejmowania
i wykonywania krajowego transportu drogowe-
go rzeczy (w tym dotyczàcych przewoênika i za-
trudnianych przez niego kierowców, oraz tabo-
ru),

b) szczegó∏owych przepisów okreÊlajàcych wyma-
gane dokumenty w krajowym transporcie dro-



gowym rzeczy i na potrzeby w∏asne oraz
w transporcie kombinowanym,

c) kompetencji administracji rzàdowej i samorzà-
dowej w zakresie udzielania, odmowy udziele-
nia, zmiany, cofni´cia, wygaÊni´cia uprawnieƒ
do wykonywania przewozów rzeczy — licencji,
zezwoleƒ i zaÊwiadczeƒ,

d) przepisów zwiàzanych z wykonywaniem trans-
portu drogowego:

— materia∏ów niebezpiecznych i odpadów,

— ˝ywych zwierzàt,

— pojazdami przekraczajàcymi dopuszczalnà
mas´, nacisk osi i wymiary,

e) nadzoru i kontroli przedsi´biorców transportu
drogowego oraz kierowców w zakresie zgodno-
Êci wykonywania tego transportu z przepisami,

f) struktury i zasad organizacji rynku krajowego
drogowego transportu rzeczy.

7. W zakresie bezpieczeƒstwa ruchu i standardów
technicznych pojazdów wykonujàcych transport
drogowy rzeczy:

a) przepisów o ruchu drogowym, w tym dotyczà-
cych bezpieczeƒstwa ruchu i ochrony Êrodowi-
ska,

b) przepisów dotyczàcych homologacji i badaƒ
technicznych pojazdów oraz ich konserwacji
i utrzymania,

c) przepisów w sprawie okresowych ograniczeƒ ru-
chu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu nie-
których ich rodzajów,

d) przepisów dotyczàcych kwalifikacji kierowców
wykonujàcych transport drogowy rzeczy,

e) uprawnieƒ inspektorów Inspekcji Transportu
Drogowego, uprawnieƒ Policji i innych organów
ustawowo uprawnionych do kontroli kierowców
i pojazdów transportu drogowego.
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Za∏àcznik nr 3

ZAKRES ZAGADNIE¡ OBJ¢TYCH EGZAMINEM W ZAKRESIE WYKONYWANIA MI¢DZYNARODOWEGO
TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB

Egzamin polega na sprawdzeniu posiadania wie-
dzy i umiej´tnoÊci zwiàzanych z wykonywaniem mi´-
dzynarodowego transportu drogowego osób,
a w szczególnoÊci dotyczy:

1. W zakresie prawa cywilnego:

a) rodzajów i cech umów zawieranych w mi´dzy-
narodowym transporcie drogowym osób, nego-
cjowania i zawierania takich umów (w tym
umów z zagranicznymi przewoênikami i kontra-
hentami),

b) reklamacji, roszczeƒ ze strony zleceniodawcy
i klientów oraz odszkodowaƒ,

c) ubezpieczeƒ zwiàzanych z transportem drogo-
wym osób (w tym ubezpieczeƒ majàtkowych
i baga˝u), a tak˝e gwarancji i zobowiàzaƒ z nich
wynikajàcych,

d) zasad, praw i obowiàzków wynikajàcych z prze-
pisów ustawy — Prawo przewozowe.

2. W zakresie prawa handlowego:

a) przepisów w sprawie prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie przewozów,

b) podstawowych obowiàzków i praw przewoênika
wykonujàcego mi´dzynarodowy transport dro-
gowy osób,

c) form dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw transporto-
wych, zasad ich tworzenia i zarzàdzania nimi,
procedur zwiàzanych z og∏aszaniem upad∏oÊci
przedsi´biorstwa i konsekwencji z tym zwiàza-
nych.

3. W zakresie prawa pracy i zagadnieƒ socjalnych:
a) przepisów regulujàcych zawarcie i rozwiàzanie

umowy o prac´ dla ró˝nych kategorii pracowni-
ków zatrudnionych w przedsi´biorstwach trans-
portu drogowego (rodzaje umów, prawa i obo-
wiàzki stron, warunki i czas pracy, urlopy pra-
cownicze, wynagrodzenia za prac´),

b) podstawowych regulacji prawnych Kodeksu
pracy, szczegó∏owych przepisów dotyczàcych
czasu pracy kierowców, w tym Umowy europej-
skiej dotyczàcej pracy za∏óg pojazdów wykonu-
jàcych mi´dzynarodowe przewozy drogowe
AETR (sporzàdzonej w Genewie dnia 1 lipca
1970 r., wraz ze zmianami) oraz stosowania
w pojazdach wykonujàcych mi´dzynarodowy
transport drogowy osób — urzàdzeƒ samoczyn-
nie rejestrujàcych pr´dkoÊç jazdy oraz czas jaz-
dy i odpoczynku (tachografów),

c) roli i zadaƒ Paƒstwowej Inspekcji Pracy oraz in-
nych organów i instytucji uprawnionych do kon-
trolowania przedsi´biorcy transportu drogowe-
go osób w zakresie przestrzegania przepisów
prawa pracy,

d) istniejàcych organizacji spo∏ecznych i zawodo-
wych zwiàzanych z mi´dzynarodowym trans-
portem drogowym, ich roli i funkcji (w tym
zwiàzków zawodowych, zrzeszeƒ i stowarzyszeƒ
przewoêników, izb gospodarczych transportu
samochodowego).

4. W zakresie prawa finansowego:
a) podatków w aspekcie prowadzonej dzia∏alnoÊci

transportowej (w tym: podatku od Êrodków
transportu, podatku VAT od towarów i us∏ug),



b) op∏at ponoszonych w kraju i za granicà za u˝yt-
kowanie infrastruktury drogowej oraz innych
op∏at i obcià˝eƒ o charakterze ogólnym i lokal-
nym w mi´dzynarodowym transporcie drogo-
wym osób,

c) form i trybu przeprowadzania rozliczeƒ pieni´˝-
nych (gotówkowe i bezgotówkowe) oraz stoso-
wania ró˝nych form p∏atnoÊci,

d) rodzajów i zasad stosowania czeków i weksli,

e) form kredytów i procedur dotyczàcych ich uzy-
skiwania i sp∏acania (w tym: gwarancje, zastawy
hipoteczne, por´czenia, leasing).

5. W zakresie organizacji i zarzàdzania przedsi´bior-
stwem:

a) analizy struktury organizacyjnej i planu zatrud-
nienia w przedsi´biorstwie transportowym, 

b) ustalania planów i strategii dzia∏ania przedsi´-
biorstwa oraz sporzàdzania bud˝etu,

c) prowadzenia rachunkowoÊci i sprawozdawczo-
Êci finansowej przedsi´biorstwa,

d) sporzàdzania i interpretacji bilansu oraz rachun-
ku zysków i strat, oceny efektywnoÊci funkcjono-
wania przedsi´biorstwa i jego sytuacji finanso-
wej na podstawie wskaêników,

e) okreÊlania i kalkulacji sk∏adników kosztów funk-
cjonowania przedsi´biorstwa (w szczególnoÊci
koszty sta∏e, zmienne, Êrodki obrotowe, amorty-
zacja),

f)  okreÊlania i stosowania taryf i cenników oraz za-
sad zmian stawek w przewozach regularnych
w mi´dzynarodowym transporcie drogowym
osób,

g) wdra˝ania nowoczesnych systemów zarzàdza-
nia (zarzàdzanie marketingowe, zarzàdzanie lo-
gistyczne, zarzàdzanie partnerskie) i prowadze-
nia negocjacji handlowych,

h) wykorzystywania techniki elektronicznej w za-
rzàdzaniu przedsi´biorstwem.

6. W zakresie dost´pu do zawodu przewoênika i do
rynku mi´dzynarodowego transportu drogowego
osób:

a) przepisów okreÊlajàcych zasady podejmowania
i wykonywania mi´dzynarodowego transportu
drogowego osób (w tym dotyczàcych przewoê-
nika i zatrudnianych przez niego kierowców,
oraz taboru),

b) szczegó∏owych przepisów okreÊlajàcych wyma-
gane dokumenty w mi´dzynarodowym trans-
porcie drogowym osób i na potrzeby w∏asne,

c) kompetencji administracji rzàdowej i samorzà-
dowej w zakresie udzielania, odmowy udziele-
nia, zmiany, cofni´cia, wygaÊni´cia uprawnieƒ
do wykonywania przewozów osób — licencji, ze-
zwoleƒ i zaÊwiadczeƒ,

d) umów bilateralnych o mi´dzynarodowych prze-
wozach drogowych, regulacji dotyczàcych mi´-
dzynarodowego transportu drogowego osób
oraz Umowy w sprawie mi´dzynarodowych
okazjonalnych przewozów pasa˝erów autobusa-
mi i autokarami (INTERBUS),

e) nadzoru i kontroli przedsi´biorców transportu
drogowego oraz kierowców w zakresie zgodno-
Êci wykonywania tego transportu z przepisami,

f) struktury i zasad organizacji rynku mi´dzynaro-
dowego drogowego transportu osób,

g) podstawowej znajomoÊci uk∏adu sieci drogowej
w Europie.

7. W zakresie bezpieczeƒstwa ruchu i standardów
technicznych pojazdów przeznaczonych do trans-
portu osób:

a) przepisów o ruchu drogowym, w tym dotyczà-
cych bezpieczeƒstwa ruchu i ochrony Êrodowi-
ska,

b) Konwencji o ruchu drogowym (sporzàdzonej
w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., wraz ze zmia-
nami) oraz Konwencji o znakach i sygna∏ach dro-
gowych (sporzàdzonej w Wiedniu dnia 8 listopa-
da 1968 r., wraz ze zmianami),

c) przepisów w sprawie okresowych ograniczeƒ ru-
chu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu nie-
których ich rodzajów (w tym za granicà),

d) przepisów dotyczàcych homologacji i badaƒ
technicznych pojazdów oraz ich konserwacji
i utrzymania,

e) przepisów dotyczàcych kwalifikacji kierowców
wykonujàcych mi´dzynarodowy transport dro-
gowy osób,

f) uprawnieƒ inspektorów Inspekcji Transportu
Drogowego, uprawnieƒ Policji, organów cel-
nych, Stra˝y Granicznej i innych organów usta-
wowo uprawnionych do kontroli kierowców
i pojazdów transportu drogowego.
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Za∏àcznik nr 4

ZAKRES ZAGADNIE¡ OBJ¢TYCH EGZAMINEM W ZAKRESIE WYKONYWANIA MI¢DZYNARODOWEGO
TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY

Egzamin polega na sprawdzeniu posiadania wie-
dzy i umiej´tnoÊci zwiàzanych z wykonywaniem mi´-
dzynarodowego transportu drogowego rzeczy,
a w szczególnoÊci dotyczy:

1. W zakresie prawa cywilnego:

a) rodzajów i cech umów zawieranych w mi´dzyna-
rodowym transporcie drogowym rzeczy, nego-



cjowania i zawierania takich umów (w tym z za-
granicznymi  kontrahentami),

b) reklamacji, roszczeƒ ze strony zleceniodawcy
i klientów oraz odszkodowaƒ,

c) ubezpieczeƒ zwiàzanych z transportem drogo-
wym rzeczy (w tym ubezpieczeƒ majàtkowych),
a tak˝e gwarancji i zobowiàzaƒ z nich wynikajà-
cych,

d) zasad, praw i obowiàzków wynikajàcych z prze-
pisów ustawy — Prawo przewozowe.

2. W zakresie prawa handlowego:

a) przepisów w sprawie prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie przewozów,

b) podstawowych obowiàzków i praw przewoênika
wykonujàcego mi´dzynarodowy transport dro-
gowy rzeczy,

c) form dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw transporto-
wych, zasad ich tworzenia i zarzàdzania nimi,
procedur zwiàzanych z og∏aszaniem upad∏oÊci
przedsi´biorstwa i konsekwencji z tym zwiàza-
nych.

3. W zakresie prawa pracy i zagadnieƒ socjalnych:

a) przepisów regulujàcych zawarcie i rozwiàzanie
umowy o prac´ dla ró˝nych kategorii pracowni-
ków zatrudnionych w przedsi´biorstwach trans-
portu drogowego (rodzaje umów, prawa i obo-
wiàzki stron, warunki i czas pracy, urlopy pra-
cownicze, wynagrodzenia za prac´),

b) podstawowych regulacji prawnych Kodeksu
pracy, szczegó∏owych przepisów dotyczàcych
czasu pracy kierowców, w tym Umowy europej-
skiej dotyczàcej pracy za∏óg pojazdów wykonu-
jàcych mi´dzynarodowe przewozy drogowe
AETR (sporzàdzonej w Genewie dnia 1 lipca
1970 r., wraz ze zmianami) oraz stosowania
w pojazdach wykonujàcych mi´dzynarodowy
transport drogowy rzeczy — urzàdzeƒ samo-
czynnie rejestrujàcych pr´dkoÊç jazdy oraz czas
jazdy i odpoczynku (tachografów),

c) roli i zadaƒ Paƒstwowej Inspekcji Pracy oraz in-
nych organów i instytucji uprawnionych do kon-
trolowania przedsi´biorcy transportu drogowe-
go rzeczy w zakresie przestrzegania przepisów
prawa pracy,

d) istniejàcych organizacji spo∏ecznych i zawodo-
wych zwiàzanych z mi´dzynarodowym trans-
portem drogowym, ich roli i funkcji (w tym
zwiàzków zawodowych, zrzeszeƒ i stowarzyszeƒ
przewoêników, izb gospodarczych transportu
samochodowego).

4. W zakresie prawa finansowego:

a) podatków w aspekcie prowadzonej dzia∏alnoÊci
transportowej (w tym: podatku od Êrodków
transportu, podatku VAT od towarów i us∏ug),

b) op∏at ponoszonych w kraju i za granicà za u˝yt-
kowanie infrastruktury drogowej oraz innych
op∏at i obcià˝eƒ o charakterze ogólnym i lokal-
nym w mi´dzynarodowym transporcie drogo-
wym rzeczy,

c) form i trybu przeprowadzania rozliczeƒ pieni´˝-
nych (gotówkowe i bezgotówkowe) oraz stoso-
wania ró˝nych form p∏atnoÊci,

d) rodzajów i zasad stosowania czeków i weksli,

e) form kredytów i procedur dotyczàcych ich uzy-
skiwania i sp∏acania (w tym: gwarancje, zastawy
hipoteczne, por´czenia, leasing).

5. W zakresie organizacji i zarzàdzania przedsi´bior-
stwem:

a) analizy struktury organizacyjnej i planu zatrud-
nienia w przedsi´biorstwie transportowym, 

b) ustalania planów i strategii dzia∏ania przedsi´-
biorstwa oraz sporzàdzania bud˝etu,

c) prowadzenia rachunkowoÊci i sprawozdawczo-
Êci finansowej przedsi´biorstwa,

d) sporzàdzania i interpretacji bilansu oraz rachun-
ku zysków i strat, oceny efektywnoÊci funkcjono-
wania przedsi´biorstwa i jego sytuacji finanso-
wej na podstawie wskaêników,

e) okreÊlania i kalkulacji sk∏adników kosztów funk-
cjonowania przedsi´biorstwa (w szczególnoÊci
koszty sta∏e, zmienne, Êrodki obrotowe, amorty-
zacja),

f)  wdra˝ania nowoczesnych systemów zarzàdza-
nia (zarzàdzanie marketingowe, zarzàdzanie lo-
gistyczne, zarzàdzanie partnerskie) i prowadze-
nia negocjacji handlowych,

g) wykorzystywania techniki elektronicznej w za-
rzàdzaniu przedsi´biorstwem.

6. W zakresie dost´pu do zawodu przewoênika i do
rynku mi´dzynarodowego transportu drogowego
rzeczy:

a) przepisów okreÊlajàcych zasady podejmowania
i wykonywania mi´dzynarodowego transportu
drogowego rzeczy (w tym dotyczàcych przewoê-
nika i zatrudnianych przez niego kierowców,
oraz taboru),

b) szczegó∏owych przepisów okreÊlajàcych wyma-
gane dokumenty w mi´dzynarodowym trans-
porcie drogowym rzeczy i na potrzeby w∏asne
oraz w transporcie kombinowanym,

c) kompetencji administracji rzàdowej i samorzà-
dowej w zakresie udzielania, odmowy udziele-
nia, zmiany, cofni´cia, wygaÊni´cia uprawnieƒ
do wykonywania przewozów rzeczy — licencji,
zezwoleƒ i zaÊwiadczeƒ,

d) zasad i warunków przyznawania oraz dystrybu-
cji zezwoleƒ zagranicznych na wykonywanie
mi´dzynarodowego transportu drogowego rze-
czy oraz ich rodzajów, w tym — zezwoleƒ Euro-
pejskiej Konferencji Ministrów Transportu
(EKMT),
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e) przepisów umów bilateralnych o mi´dzynarodo-
wych przewozach drogowych w zakresie regula-
cji dotyczàcych mi´dzynarodowego transportu
drogowego rzeczy,

f) przepisów Konwencji o umowie mi´dzynarodo-
wego przewozu drogowego towarów CMR (spo-
rzàdzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r., wraz
ze zmianami),

g) przepisów Konwencji celnej dotyczàcej mi´dzy-
narodowego przewozu towarów z zastosowa-
niem karnetów TIR (Konwencja TIR sporzàdzona
w Genewie dnia 14 listopada 1975 r., wraz ze
zmianami),

h) przepisów Umowy europejskiej dotyczàcej mi´-
dzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych ADR (sporzàdzonej w Genewie
dnia 30 wrzeÊnia 1957 r., wraz ze zmianami),

i) przepisów zwiàzanych z wykonywaniem trans-
portu drogowego:
— odpadów,
— ˝ywych zwierzàt,
— pojazdami przekraczajàcymi dopuszczalnà

mas´, nacisk osi i wymiary,

j) nadzoru i kontroli przedsi´biorców transportu
drogowego oraz kierowców w zakresie zgodno-
Êci wykonywania tego transportu z przepisami,

k) struktury i zasad organizacji rynku mi´dzynaro-
dowego drogowego transportu rzeczy.

7. W zakresie bezpieczeƒstwa ruchu i standardów
technicznych pojazdów wykonujàcych transport
drogowy rzeczy:

a) przepisów o ruchu drogowym, w tym dotyczà-
cych bezpieczeƒstwa ruchu i ochrony Êrodowi-
ska,

b) przepisów dotyczàcych homologacji i badaƒ
technicznych pojazdów oraz ich konserwacji
i utrzymania,

c) przepisów Konwencji o ruchu drogowym (spo-
rzàdzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.,
wraz ze zmianami) oraz Konwencji o znakach
i sygna∏ach drogowych (sporzàdzonej w Wied-
niu dnia 8 listopada 1968 r., wraz ze zmianami),

d) przepisów w sprawie okresowych ograniczeƒ
ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu
niektórych ich rodzajów (w tym za granicà),

e) przepisów dotyczàcych kwalifikacji kierowców
wykonujàcych transport drogowy rzeczy,

f) uprawnieƒ inspektorów Inspekcji Transportu
Drogowego, uprawnieƒ Policji innych organów
ustawowo uprawnionych do kontroli kierowców
i pojazdów transportu drogowego.
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Za∏àcznik nr 5

ZAKRES ZAGADNIE¡ OBJ¢TYCH TESTEM Z WIEDZY DLA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W § 1 PKT 2
ROZPORZÑDZENIA, W ZAKRESIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB

Egzamin polega na sprawdzeniu posiadania kom-
petencji zawodowych wymaganych do wykonywania
krajowego transportu drogowego osób, a w szczegól-
noÊci dotyczy:

1. W zakresie prawa cywilnego:

a) negocjowania i zawierania umów w krajowym
transporcie drogowym osób,

b) reklamacji, roszczeƒ ze strony zleceniodawcy
i klientów oraz odszkodowaƒ,

c) ubezpieczeƒ zwiàzanych z transportem drogo-
wym osób (w tym ubezpieczeƒ majàtkowych
i baga˝u), a tak˝e gwarancji i zobowiàzaƒ z nich
wynikajàcych,

d) zasad, praw i obowiàzków wynikajàcych z prze-
pisów ustawy — Prawo przewozowe.

2. W zakresie prawa handlowego:

a) przepisów w sprawie prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie przewozów,

b) podstawowych obowiàzków i praw przewoênika
wykonujàcego krajowy transport drogowy
osób,

c) form dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw transporto-
wych, sposobów zarzàdzania nimi, procedur

zwiàzanych z og∏aszaniem upad∏oÊci przedsi´-
biorstwa i konsekwencji z tym zwiàzanych.

3. W zakresie prawa pracy i zagadnieƒ socjalnych:

a) przepisów regulujàcych zawarcie i rozwiàzanie
umowy o prac´ dla ró˝nych kategorii pracowni-
ków zatrudnionych w przedsi´biorstwach trans-
portu drogowego (rodzaje umów, prawa i obo-
wiàzki stron, warunki i czas pracy, urlopy pra-
cownicze, wynagrodzenia za prac´),

b) podstawowych regulacji prawnych Kodeksu
pracy i szczegó∏owych przepisów dotyczàcych
czasu pracy kierowców oraz stosowania i odczy-
tywania wskazaƒ tachografów,

c) istniejàcych organizacji spo∏ecznych i zawodo-
wych zwiàzanych z krajowym transportem dro-
gowym, ich roli i funkcji (w tym zwiàzków zawo-
dowych, zrzeszeƒ i stowarzyszeƒ przewoêników,
izb gospodarczych transportu samochodowego).

4. W zakresie prawa finansowego:

a) podatków w aspekcie prowadzonej dzia∏alnoÊci
transportowej (w tym: podatku od Êrodków
transportu, podatku VAT od towarów i us∏ug),

b) op∏at ponoszonych w kraju za u˝ytkowanie infra-
struktury drogowej oraz innych op∏at i obcià˝eƒ



o charakterze ogólnym i lokalnym w krajowym
transporcie drogowym osób,

c) form kredytów i procedur dotyczàcych ich uzy-
skiwania i sp∏acania (w tym: gwarancje, zastawy
hipoteczne, por´czenia, leasing).

5. W zakresie organizacji i zarzàdzania przedsi´bior-
stwem:

a) prowadzenia rachunkowoÊci i sprawozdawczo-
Êci finansowej przedsi´biorstwa,

b) sporzàdzania i interpretacji bilansu oraz rachun-
ku zysków i strat, oceny efektywnoÊci funkcjono-
wania przedsi´biorstwa i jego sytuacji finanso-
wej na podstawie wskaêników,

c) kalkulacji sk∏adników kosztów funkcjonowania
przedsi´biorstwa (w szczególnoÊci koszty sta∏e,
zmienne, Êrodki obrotowe, amortyzacja),

d) stosowania przepisów regulujàcych op∏aty za
przejazdy, okreÊlania taryf i cenników oraz zasad
zmian stawek w przewozach regularnych w kra-
jowym transporcie drogowym osób,

e) wdra˝ania nowoczesnych systemów zarzàdza-
nia (zarzàdzanie marketingowe, zarzàdzanie lo-
gistyczne, zarzàdzanie partnerskie) i prowadze-
nia negocjacji handlowych.

6. W zakresie dost´pu do zawodu przewoênika i do
rynku krajowego transportu drogowego osób:

a) przepisów okreÊlajàcych zasady podejmowania
i wykonywania krajowego transportu drogowe-
go osób,

b) szczegó∏owych przepisów okreÊlajàcych wyma-
gane dokumenty w krajowym transporcie dro-
gowym osób i na potrzeby w∏asne,

c) kompetencji administracji rzàdowej i samorzà-
dowej w zakresie udzielania, odmowy udziele-
nia, zmiany, cofni´cia, wygaÊni´cia uprawnieƒ
do wykonywania przewozów osób — licencji, ze-
zwoleƒ i zaÊwiadczeƒ,

d) nadzoru i kontroli przedsi´biorców transportu
drogowego oraz kierowców w zakresie zgodno-
Êci wykonywania tego transportu z przepisami,

e) struktury i zasad organizacji rynku krajowego
drogowego transportu osób.

7. W zakresie bezpieczeƒstwa ruchu i standardów
technicznych pojazdów przeznaczonych do trans-
portu osób:

a) przepisów o ruchu drogowym, w tym dotyczà-
cych bezpieczeƒstwa ruchu i ochrony Êrodowiska,

b) przepisów dotyczàcych homologacji i badaƒ
technicznych pojazdów oraz ich konserwacji
i utrzymania,

c) przepisów w sprawie okresowych ograniczeƒ ru-
chu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu nie-
których ich rodzajów,

d) przepisów dotyczàcych kwalifikacji kierowców
wykonujàcych transport drogowy osób,

e) uprawnieƒ inspektorów Inspekcji Transportu
Drogowego, uprawnieƒ Policji i innych organów
ustawowo uprawnionych do kontroli kierowców
i pojazdów transportu drogowego.
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Za∏àcznik nr 6

ZAKRES ZAGADNIE¡ OBJ¢TYCH TESTEM Z WIEDZY DLA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W § 1 PKT 2
ROZPORZÑDZENIA, W ZAKRESIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY

Egzamin polega na sprawdzeniu posiadania kom-
petencji zawodowych wymaganych do wykonywania
krajowego transportu drogowego rzeczy, a w szczegól-
noÊci dotyczy:

1. W zakresie prawa cywilnego:

a) negocjowania i zawierania umów w krajowym
transporcie drogowym rzeczy,

b) reklamacji, roszczeƒ ze strony zleceniodawcy
i klientów oraz odszkodowaƒ,

c) ubezpieczeƒ zwiàzanych z transportem drogo-
wym rzeczy (w tym ubezpieczeƒ majàtkowych),
a tak˝e gwarancji i zobowiàzaƒ z nich wynikajà-
cych,

d) zasad, praw i obowiàzków wynikajàcych z prze-
pisów ustawy — Prawo przewozowe.

2. W zakresie prawa handlowego:

a) przepisów w sprawie prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie przewozów,

b) podstawowych obowiàzków i praw przewoênika
wykonujàcego krajowy transport drogowy rze-
czy,

c) form dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw transporto-
wych, sposobów zarzàdzania nimi, procedur
zwiàzanych z og∏aszaniem upad∏oÊci przedsi´-
biorstwa i konsekwencji z tym zwiàzanych.

3. W zakresie prawa pracy i zagadnieƒ socjalnych:

a) przepisów regulujàcych zawarcie i rozwiàzanie
umowy o prac´ dla ró˝nych kategorii pracowni-
ków zatrudnionych w przedsi´biorstwach trans-
portu drogowego (rodzaje umów, prawa i obo-
wiàzki stron, warunki i czas pracy, urlopy pra-
cownicze, wynagrodzenia za prac´),

b) podstawowych regulacji prawnych Kodeksu
pracy i szczegó∏owych przepisów dotyczàcych
czasu pracy kierowców (w tym o stosowaniu
w pojazdach wykonujàcych transport drogowy
rzeczy — urzàdzeƒ samoczynnie rejestrujàcych



pr´dkoÊç jazdy oraz czas jazdy i odpoczynku —
tachografów),

c) istniejàcych organizacji spo∏ecznych i zawodo-
wych zwiàzanych z krajowym transportem dro-
gowym, ich roli i funkcji (w tym zwiàzków zawo-
dowych, zrzeszeƒ i stowarzyszeƒ przewoêników,
izb gospodarczych transportu samochodowe-
go).

4. W zakresie prawa finansowego:

a) podatków w aspekcie prowadzonej dzia∏alnoÊci
transportowej (w tym: podatku od Êrodków
transportu, podatku VAT od towarów i us∏ug),

b) op∏at ponoszonych w kraju za u˝ytkowanie infra-
struktury drogowej oraz innych op∏at i obcià˝eƒ
o charakterze ogólnym i lokalnym w krajowym
transporcie drogowym rzeczy,

c) form kredytów i procedur dotyczàcych ich uzy-
skiwania i sp∏acania (w tym: gwarancje, zastawy
hipoteczne, por´czenia, leasing).

5. W zakresie organizacji i zarzàdzania przedsi´bior-
stwem:

a) prowadzenia rachunkowoÊci i sprawozdawczo-
Êci finansowej przedsi´biorstwa,

b) sporzàdzania i interpretacji bilansu oraz rachun-
ku zysków i strat, oceny efektywnoÊci funkcjono-
wania przedsi´biorstwa i jego sytuacji finanso-
wej na podstawie wskaêników,

c) kalkulacji sk∏adników kosztów funkcjonowania
przedsi´biorstwa (w szczególnoÊci koszty sta∏e,
zmienne, Êrodki obrotowe, amortyzacja),

d) wdra˝ania nowoczesnych systemów zarzàdza-
nia (zarzàdzanie marketingowe, zarzàdzanie lo-
gistyczne, zarzàdzanie partnerskie) i prowadze-
nia negocjacji handlowych.

6. W zakresie dost´pu do zawodu przewoênika i do
rynku krajowego transportu drogowego rzeczy:

a) przepisów okreÊlajàcych zasady podejmowania
i wykonywania krajowego transportu drogowe-
go rzeczy (w tym dotyczàcych przewoênika i za-

trudnianych przez niego kierowców, oraz tabo-
ru),

b) szczegó∏owych przepisów okreÊlajàcych wyma-
gane dokumenty w krajowym transporcie dro-
gowym rzeczy i na potrzeby w∏asne oraz
w transporcie kombinowanym,

c) kompetencji administracji rzàdowej i samorzà-
dowej w zakresie udzielania, odmowy udziele-
nia, zmiany, cofni´cia, wygaÊni´cia uprawnieƒ
do wykonywania przewozów rzeczy — licencji,
zezwoleƒ i zaÊwiadczeƒ,

d) przepisów zwiàzanych z wykonywaniem trans-
portu drogowego:

— materia∏ów niebezpiecznych i odpadów,

— ˝ywych zwierzàt,

— pojazdami przekraczajàcymi dopuszczalnà
mas´, nacisk osi i wymiary,

e) nadzoru i kontroli przedsi´biorców transportu
drogowego oraz kierowców w zakresie zgodno-
Êci wykonywania tego transportu z przepisami,

f) struktury i zasad organizacji rynku krajowego
drogowego transportu rzeczy.

7. W zakresie bezpieczeƒstwa ruchu i standardów
technicznych pojazdów wykonujàcych transport
drogowy rzeczy:

a) przepisów o ruchu drogowym, w tym dotyczà-
cych bezpieczeƒstwa ruchu i ochrony Êrodowiska,

b) przepisów dotyczàcych homologacji i badaƒ
technicznych pojazdów oraz ich konserwacji
i utrzymania,

c) przepisów w sprawie okresowych ograniczeƒ ru-
chu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu nie-
których ich rodzajów,

d) przepisów dotyczàcych kwalifikacji kierowców
wykonujàcych transport drogowy rzeczy,

e) uprawnieƒ inspektorów Inspekcji Transportu
Drogowego, uprawnieƒ Policji i innych organów
ustawowo uprawnionych do kontroli kierowców
i pojazdów transportu drogowego.
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Za∏àcznik nr 7

ZAKRES ZAGADNIE¡ OBJ¢TYCH TESTEM Z WIEDZY DLA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W § 1 PKT 2
ROZPORZÑDZENIA, W ZAKRESIE MI¢DZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB

Egzamin polega na sprawdzeniu posiadania kom-
petencji zawodowych wymaganych do wykonywania
mi´dzynarodowego transportu drogowego osób,
a w szczególnoÊci dotyczy:

1. W zakresie prawa cywilnego:

a) negocjowania i zawierania umów (w tym umów
z zagranicznymi przewoênikami i kontrahenta-

mi) w mi´dzynarodowym transporcie drogo-
wym osób,

b) reklamacji, roszczeƒ ze strony zleceniodawcy
i klientów oraz odszkodowaƒ,

c) ubezpieczeƒ zwiàzanych z transportem drogo-
wym osób (w tym ubezpieczeƒ majàtkowych
i baga˝u), a tak˝e gwarancji i zobowiàzaƒ z nich
wynikajàcych,



d) zasad, praw i obowiàzków wynikajàcych z prze-
pisów ustawy — Prawo przewozowe.

2. W zakresie prawa handlowego:

a) przepisów w sprawie prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie przewozów,

b) podstawowych obowiàzków i praw przewoênika
wykonujàcego mi´dzynarodowy transport dro-
gowy osób,

c) form dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw transporto-
wych, sposobów zarzàdzania nimi, procedur
zwiàzanych z og∏aszaniem upad∏oÊci przedsi´-
biorstwa i konsekwencji z tym zwiàzanych.

3. W zakresie prawa pracy i zagadnieƒ socjalnych:

a) przepisów regulujàcych zawarcie i rozwiàzanie
umowy o prac´ dla ró˝nych kategorii pracowni-
ków zatrudnionych w przedsi´biorstwach trans-
portu drogowego (rodzaje umów, prawa i obo-
wiàzki stron, warunki i czas pracy, urlopy pra-
cownicze, wynagrodzenia za prac´),

b) podstawowych regulacji prawnych Kodeksu
pracy, szczegó∏owych przepisów dotyczàcych
czasu pracy kierowców, w tym Umowy europej-
skiej dotyczàcej pracy za∏óg pojazdów wykonu-
jàcych mi´dzynarodowe przewozy drogowe
AETR (sporzàdzonej w Genewie dnia 1 lipca
1970 r., wraz ze zmianami) oraz stosowania
w pojazdach wykonujàcych mi´dzynarodowy
transport drogowy osób — urzàdzeƒ samoczyn-
nie rejestrujàcych pr´dkoÊç jazdy oraz czas jaz-
dy i odpoczynku (tachografów),

c) istniejàcych organizacji spo∏ecznych i zawodo-
wych zwiàzanych z mi´dzynarodowym trans-
portem drogowym, ich roli i funkcji (w tym
zwiàzków zawodowych, zrzeszeƒ i stowarzyszeƒ
przewoêników, izb gospodarczych transportu
samochodowego).

4. W zakresie prawa finansowego:

a) podatków w aspekcie prowadzonej dzia∏alnoÊci
transportowej (w tym: podatku od Êrodków
transportu, podatku VAT od towarów i us∏ug),

b) op∏at ponoszonych w kraju i za granicà za u˝yt-
kowanie infrastruktury drogowej oraz innych
op∏at i obcià˝eƒ o charakterze ogólnym i lokal-
nym w mi´dzynarodowym transporcie drogo-
wym osób,

c) form kredytów i procedur dotyczàcych ich uzy-
skiwania i sp∏acania (w tym: gwarancje, zastawy
hipoteczne, por´czenia, leasing).

5. W zakresie organizacji i zarzàdzania przedsi´bior-
stwem:

a) prowadzenia rachunkowoÊci i sprawozdawczo-
Êci finansowej przedsi´biorstwa,

b) sporzàdzania i interpretacji bilansu oraz rachun-
ku zysków i strat, oceny efektywnoÊci funkcjono-

wania przedsi´biorstwa i jego sytuacji finanso-
wej na podstawie wskaêników,

c) kalkulacji sk∏adników kosztów funkcjonowania
przedsi´biorstwa (w szczególnoÊci koszty sta∏e,
zmienne, Êrodki obrotowe, amortyzacja),

d) okreÊlania i stosowania taryf i cenników oraz za-
sad zmian stawek w przewozach regularnych
w mi´dzynarodowym transporcie drogowym
osób,

e) wdra˝ania nowoczesnych systemów zarzàdza-
nia (zarzàdzanie marketingowe, zarzàdzanie lo-
gistyczne, zarzàdzanie partnerskie) i prowadze-
nia negocjacji handlowych.

6. W zakresie dost´pu do zawodu przewoênika i do
rynku mi´dzynarodowego transportu drogowego
osób:

a) przepisów okreÊlajàcych zasady podejmowania
i wykonywania mi´dzynarodowego transportu
drogowego osób (w tym dotyczàcych przewoê-
nika i zatrudnianych przez niego kierowców,
oraz taboru),

b) szczegó∏owych przepisów okreÊlajàcych wyma-
gane dokumenty w mi´dzynarodowym trans-
porcie drogowym osób i na potrzeby w∏asne,

c) kompetencji administracji rzàdowej i samorzà-
dowej w zakresie udzielania, odmowy udziele-
nia, zmiany, cofni´cia, wygaÊni´cia uprawnieƒ
do wykonywania przewozów osób — licencji, ze-
zwoleƒ i zaÊwiadczeƒ,

d) umów bilateralnych o mi´dzynarodowych prze-
wozach drogowych, regulacji dotyczàcych mi´-
dzynarodowego transportu drogowego osób
oraz Umowy w sprawie mi´dzynarodowych
okazjonalnych przewozów pasa˝erów autobusa-
mi i autokarami (INTERBUS),

e) nadzoru i kontroli przedsi´biorców transportu
drogowego oraz kierowców w zakresie zgodno-
Êci wykonywania tego transportu z przepisami,

f) struktury i zasad organizacji rynku mi´dzynaro-
dowego drogowego transportu osób.

7. W zakresie bezpieczeƒstwa ruchu i standardów
technicznych pojazdów przeznaczonych do trans-
portu osób:

a) przepisów o ruchu drogowym, w tym dotyczà-
cych bezpieczeƒstwa ruchu i ochrony Êrodowi-
ska,

b) Konwencji o ruchu drogowym (sporzàdzonej
w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., wraz ze zmia-
nami) oraz Konwencji o znakach i sygna∏ach 
drogowych (sporzàdzonej w Wiedniu dnia
8 listopada 1968 r., wraz ze zmianami),

c) przepisów w sprawie okresowych ograniczeƒ ru-
chu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu nie-
których ich rodzajów (w tym za granicà),
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d) przepisów dotyczàcych homologacji i badaƒ
technicznych pojazdów oraz ich konserwacji
i utrzymania,

e) przepisów dotyczàcych kwalifikacji kierowców
wykonujàcych mi´dzynarodowy transport dro-
gowy osób,

f) uprawnieƒ inspektorów Inspekcji Transportu
Drogowego, uprawnieƒ Policji, organów cel-
nych, Stra˝y Granicznej i innych organów usta-
wowo uprawnionych do kontroli kierowców
i pojazdów transportu drogowego.
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Za∏àcznik nr 8

ZAKRES ZAGADNIE¡ OBJ¢TYCH TESTEM Z WIEDZY DLA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W § 1 PKT 2
ROZPORZÑDZENIA, W ZAKRESIE MI¢DZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY

Egzamin polega na sprawdzeniu posiadania kom-
petencji zawodowych wymaganych do wykonywania
mi´dzynarodowego transportu drogowego rzeczy,
a w szczególnoÊci dotyczy:

1. W zakresie prawa cywilnego:

a) negocjowania i zawierania umów (w tym umów
z zagranicznymi kontrahentami) w mi´dzynaro-
dowym transporcie drogowym rzeczy,

b) reklamacji, roszczeƒ ze strony zleceniodawcy
i klientów oraz odszkodowaƒ,

c) ubezpieczeƒ zwiàzanych z transportem drogo-
wym rzeczy (w tym ubezpieczeƒ majàtkowych),
a tak˝e gwarancji i zobowiàzaƒ z nich wynikajà-
cych,

d) zasad, praw i obowiàzków wynikajàcych z prze-
pisów ustawy — Prawo przewozowe.

2. W zakresie prawa handlowego:

a) przepisów w sprawie prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie przewozów,

b) podstawowych obowiàzków i praw przewoênika
wykonujàcego mi´dzynarodowy transport dro-
gowy rzeczy,

c) form dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw transporto-
wych, sposobów zarzàdzania nimi, procedur
zwiàzanych z og∏aszaniem upad∏oÊci przedsi´-
biorstwa i konsekwencji z tym zwiàzanych.

3. W zakresie prawa pracy i zagadnieƒ socjalnych:

a) przepisów regulujàcych zawarcie  i rozwiàzanie
umowy o prac´ dla ró˝nych kategorii pracowni-
ków zatrudnionych w przedsi´biorstwach trans-
portu drogowego (rodzaje umów, prawa i obo-
wiàzki stron, warunki i czas pracy, urlopy pra-
cownicze, wynagrodzenia za prac´),

b) podstawowych regulacji prawnych Kodeksu
pracy, szczegó∏owych przepisów dotyczàcych
czasu pracy kierowców, w tym Umowy europej-
skiej dotyczàcej pracy za∏óg pojazdów wykonu-
jàcych mi´dzynarodowe przewozy drogowe
AETR (sporzàdzonej w Genewie dnia 1 lipca
1970 r., wraz ze zmianami) oraz stosowania
w pojazdach wykonujàcych mi´dzynarodowy

transport drogowy rzeczy — urzàdzeƒ samo-
czynnie rejestrujàcych pr´dkoÊç jazdy oraz czas
jazdy i odpoczynku (tachografów),

c) istniejàcych organizacji spo∏ecznych i zawodo-
wych zwiàzanych z mi´dzynarodowym trans-
portem drogowym, ich roli i funkcji (w tym
zwiàzków zawodowych, zrzeszeƒ i stowarzyszeƒ
przewoêników, izb gospodarczych transportu
samochodowego).

4. W zakresie prawa finansowego:

a) podatków w aspekcie prowadzonej dzia∏alno-
Êci transportowej (w tym: podatku od Êrod-
ków transportu, podatku VAT od towarów
i us∏ug),

b) op∏at ponoszonych w kraju i za granicà za u˝yt-
kowanie infrastruktury drogowej oraz innych
op∏at i obcià˝eƒ o charakterze ogólnym i lokal-
nym w mi´dzynarodowym transporcie drogo-
wym rzeczy,

c) form kredytów i procedur dotyczàcych ich uzy-
skiwania i sp∏acania (w tym: gwarancje, zastawy
hipoteczne, por´czenia, leasing).

5. W zakresie organizacji i zarzàdzania przedsi´bior-
stwem:

a) prowadzenia rachunkowoÊci i sprawozdawczo-
Êci finansowej przedsi´biorstwa,

b) sporzàdzania i interpretacji bilansu oraz rachun-
ku zysków i strat, oceny efektywnoÊci funkcjono-
wania przedsi´biorstwa i jego sytuacji finanso-
wej na podstawie wskaêników,

c) okreÊlania i kalkulacji sk∏adników kosztów funk-
cjonowania przedsi´biorstwa (w szczególnoÊci
koszty sta∏e, zmienne, Êrodki obrotowe, amorty-
zacja),

d) wdra˝ania nowoczesnych systemów zarzàdza-
nia (zarzàdzanie marketingowe, zarzàdzanie lo-
gistyczne, zarzàdzanie partnerskie) i prowadze-
nia negocjacji handlowych.

6. W zakresie dost´pu do zawodu przewoênika i do
rynku mi´dzynarodowego transportu drogowego
rzeczy:



a) przepisów okreÊlajàcych zasady podejmowania
i wykonywania mi´dzynarodowego transportu
drogowego rzeczy (w tym dotyczàcych przewoê-
nika i zatrudnianych przez niego kierowców,
oraz taboru),

b) szczegó∏owych przepisów okreÊlajàcych wyma-
gane dokumenty w mi´dzynarodowym trans-
porcie drogowym rzeczy i na potrzeby w∏asne
oraz w transporcie kombinowanym,

c) kompetencji administracji rzàdowej i samorzà-
dowej w zakresie udzielania, odmowy udziele-
nia, zmiany, cofni´cia, wygaÊni´cia uprawnieƒ
do wykonywania przewozów rzeczy — licencji,
zezwoleƒ i zaÊwiadczeƒ,

d) zasad i warunków przyznawania oraz dystrybu-
cji zezwoleƒ zagranicznych na wykonywanie
mi´dzynarodowego transportu drogowego rze-
czy oraz ich rodzajów, w tym — zezwoleƒ Euro-
pejskiej Konferencji Ministrów Transportu
(EKMT),

e) przepisów umów bilateralnych o mi´dzynarodo-
wych przewozach drogowych w zakresie regula-
cji dotyczàcych mi´dzynarodowego transportu
drogowego rzeczy,

f) przepisów Konwencji o umowie  mi´dzynarodo-
wego przewozu drogowego towarów CMR (spo-
rzàdzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r., wraz
ze zmianami),

g) przepisów Konwencji celnej dotyczàcej mi´dzy-
narodowego przewozu towarów z zastosowa-
niem karnetów TIR (Konwencja TIR sporzàdzona
w Genewie dnia 14 listopada 1975 r., wraz ze
zmianami),

h) przepisów Umowy europejskiej dotyczàcej mi´-
dzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych ADR (sporzàdzonej w Genewie
dnia 30 wrzeÊnia 1957 r., wraz ze zmianami),

i) przepisów zwiàzanych z wykonywaniem trans-
portu drogowego:

— odpadów,

— ˝ywych zwierzàt,

— pojazdami przekraczajàcymi dopuszczalnà
mas´, nacisk osi i wymiary,

j) nadzoru i kontroli przedsi´biorców transportu
drogowego oraz kierowców w zakresie zgodno-
Êci wykonywania tego transportu z przepisami,

k) struktury i zasad organizacji rynku mi´dzynaro-
dowego drogowego transportu rzeczy.

7. W zakresie bezpieczeƒstwa ruchu i standardów
technicznych pojazdów wykonujàcych transport
drogowy rzeczy:

a) przepisów o ruchu drogowym, w tym dotyczà-
cych bezpieczeƒstwa ruchu i ochrony Êrodowi-
ska,

b) przepisów dotyczàcych homologacji i badaƒ
technicznych pojazdów oraz ich konserwacji
i utrzymania,

c) przepisów Konwencji o ruchu drogowym (spo-
rzàdzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.,
wraz ze zmianami) oraz Konwencji o znakach
i sygna∏ach drogowych (sporzàdzonej w Wied-
niu dnia 8 listopada 1968 r., wraz ze zmianami),

d) przepisów w sprawie okresowych ograniczeƒ
ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu
niektórych ich rodzajów (w tym za granicà),

e) przepisów dotyczàcych kwalifikacji kierowców
wykonujàcych transport drogowy rzeczy,

f) uprawnieƒ inspektorów Inspekcji Transportu
Drogowego, uprawnieƒ Policji i innych organów
ustawowo uprawnionych do kontroli kierowców
i pojazdów transportu drogowego.
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Za∏àcznik nr 9
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Certyfikat w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego osób

— format A4, wype∏niony wzór certyfikatu zafoliowany przed wys∏aniem do przewoênika,

— t∏o jasno˝ó∏te,

— nazwa PL, logo, nazwa i adres jednostki certyfikujàcej oraz nazwa i numer certyfikatu
w kolorze niebieskim,

— treÊç „Niniejszy certyfikat stanowi dowód kompetencji...” w kolorze bràzowym na polu
o szarym tle, obwiedzionym ramkà w kszta∏cie prostokàta; ramka koloru niebieskiego,

— informacje o numerze certyfikatu, imieniu i nazwisku przewoênika, jego dacie i miejscu
urodzenia, dacie zdania egzaminu oraz miejscu i dacie wystawienia certyfikatu drukowa-
ne z systemu komputerowego w kolorze czarnym na polach o t∏ach w kolorze bia∏ym,

— pozosta∏e napisy w kolorze czarnym.

Dziennik Ustaw Nr 5 — 268 — Poz. 51



Za∏àcznik nr 10
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Certyfikat w zakresie wykonywania mi´dzynarodowego transportu drogowego osób

— format A4, wype∏niony wzór certyfikatu zafoliowany przed wys∏aniem do przewoênika,

— t∏o jasnoniebieskie,

— nazwa PL, logo, nazwa i adres jednostki certyfikujàcej oraz nazwa i numer certyfikatu
w kolorze niebieskim,

— treÊç „Niniejszy certyfikat stanowi dowód kompetencji...” w kolorze bràzowym na polu
o szarym tle, obwiedzionym ramkà w kszta∏cie prostokàta; ramka koloru niebieskiego,

— informacje o numerze certyfikatu, imieniu i nazwisku przewoênika, jego dacie i miejscu
urodzenia, dacie zdania egzaminu oraz miejscu i dacie wystawienia certyfikatu drukowa-
ne z systemu komputerowego w kolorze czarnym na polach o t∏ach w kolorze bia∏ym,

— pozosta∏e napisy w kolorze czarnym.
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Za∏àcznik nr 11
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Certyfikat w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy

— format A4, wype∏niony wzór certyfikatu zafoliowany przed wys∏aniem do przewoênika,

— t∏o ciemno˝ó∏te,

— nazwa PL, logo, nazwa i adres jednostki certyfikujàcej oraz nazwa i numer certyfikatu
w kolorze niebieskim,

— treÊç „Niniejszy certyfikat stanowi dowód kompetencji...” w kolorze bràzowym na polu
o szarym tle, obwiedzionym ramkà w kszta∏cie prostokàta; ramka koloru niebieskiego,

— informacje o numerze certyfikatu, imieniu i nazwisku przewoênika, jego dacie i miejscu
urodzenia, dacie zdania egzaminu oraz miejscu i dacie wystawienia certyfikatu drukowa-
ne z systemu komputerowego w kolorze czarnym na polach o t∏ach w kolorze bia∏ym,

— pozosta∏e napisy w kolorze czarnym.
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Za∏àcznik nr 12
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Dziennik Ustaw Nr 5 — 274 — Poz. 51

Certyfikat w zakresie wykonywania mi´dzynarodowego transportu drogowego rzeczy

— format A4, wype∏niony wzór certyfikatu zafoliowany przed wys∏aniem do przewoênika,

— t∏o ciemnoniebieskie,

— nazwa PL, logo, nazwa i adres jednostki certyfikujàcej oraz nazwa i numer certyfikatu
w kolorze niebieskim,

— treÊç „Niniejszy certyfikat stanowi dowód kompetencji...” w kolorze bràzowym na polu
o szarym tle, obwiedzionym ramkà w kszta∏cie prostokàta; ramka koloru niebieskiego,

— informacje o numerze certyfikatu, imieniu i nazwisku przewoênika, jego dacie i miejscu
urodzenia, dacie zdania egzaminu oraz miejscu i dacie wystawienia certyfikatu drukowa-
ne z systemu komputerowego w kolorze czarnym na polach o t∏ach w kolorze bia∏ym,

— pozosta∏e napisy w kolorze czarnym.


