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Prowadzenia działalności transportowej w świetle nowego pakietu transportowego 
 

26 września 2012 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 
 

[Moderator – Katarzyna Bienia] 08:00: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat  – Prowadzenia działalności transportowej w świetle nowego 
pakietu transportowego. 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 08:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan DANIEL 
WOŹNIAK. 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 08:00: Ekspert posiada uprawnienia agenta ubezpieczeniowego 
potwierdzone zdanym egzaminem przed komisją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeniowego, 
Uprawnienia Członka Zarządów i Rad Nadzorczych jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa. 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 08:01: Jest doradcą do spraw bezpieczeństwa przy przewozie 
materiałów niebezpiecznych DGSA. Doświadczony szkoleniowiec trener i ekspert z 25-letnią praktyką 
zdobytą w firmach transportowych i instytucjach kontrolnych. 
 
[Główny]: Janek wszedł o godz. 08:01 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 08:01: Specjalizuje się w prawie transportowym i przewozowym, 
m.in. w zakresie ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy kierowców, umowy AETR, a także 
obowiązujących zasad organizacji i funkcjonowania firm transportowych. 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 08:02: Prowadzi szkolenia kandydatów na Inspektorów Transportu 
Drogowego oraz pracowników innych służb kontrolnych w kraju i zagranicą. 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 08:02: Informacje na temat Eksperta znajdą Państwo na naszej 
stronie (www.darr.pl) w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / 
Porozmawiaj z ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 08:03: Szanowni Państwo, zacznijmy nasze spotkanie pytaniem: od 
kiedy weszło z życie rozporządzenie 1071\2009? 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 08:03: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje 
znaku ">" 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:03: Generalnie Rozporządzenie 1071/09  obowiązuje od 4 grudnia 2011 
roku 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:03: Generalnie Rozporządzenie 1071/09  obowiązuje od 4 grudnia 2011 
roku > 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 08:03: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilość 
znaków do jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Główny]: Promont wszedł o godz. 08:04 
 

http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe


strona 2 z 10 

[Moderator – Katarzyna Bienia] 08:04: Bardzo dziękuję za odpowiedz. Zapraszam Państwa do 
zadawania pytań. 
 
[Główny]: Kodek wszedł o godz. 08:04 
 
[Główny]: Kolo wszedł o godz. 08:04 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 08:04: W międzyczasie osoby, które weszły do czatu z lekkim 
opóźnieniem chciałam wyjaśnić, że zapis czatu widoczny jest tylko od momentu, kiedy wejdzie się do 
systemu. 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 08:04: Pełny zapis czatu zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 
 
[Janek] 08:05: Witam serdecznie, czy mógłby Pan wytłumaczyć pojecie kompetencji zawodowych? 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:06: Kompetencję zawodowe to potwierdzona Certyfikatem wiedza 
która umożliwia wykonywanie czynności zarządzającego transportem 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:07: Egzaminowaniem i wydawaniem Certyfikatów zajmuje się ITS 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:08: Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:10: Wymagana wiedza jest w załączniku nr 1 do rozp 1071/09 > 
 
[Janek] 08:12: Proszę mi powiedzieć czy ITS to jedyna instytucja w Polsce, która wydaje takowe 
certyfikaty? 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:13: tak ITS jako jedyny wydaje Certyfikaty na terenie RP> 
 
[Transportowiec] 08:13: witam, mam następujące pytanie: Co w przypadku, jeśli przedsiębiorca nie 
spełnia wymogu kompetencji zawodowych? 
 
[Janek] 08:14: Czy to oznacza, że aby zdobyć certyfikat musze się udać do Warszawy czy ITS posiada 
swoje oddziały? 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:15: Sam przedsiębiorca nie musi mieć Certyfikatu (będę go nazywał 
CPC) - w takiej sytuacji musi mieć osobę, która posiada taki certyfikat taka osoba to ZARZĄDZAJĄCY 
TRANSPORTEM 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:15: > 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:15: Egzaminy są prowadzone na większych miastach harmonogram jest 
na stronie ITS 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:15: > 
 
[Janek] 08:16: ok, dziękuje. 
 
[Transa] 08:16: Witam, a co ze zdolnością finansową firmy? Czy są jakieś wymagane progi tej 
zdolności? 

http://www.darr.pl/
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[Główny]: darek sz  wszedł o godz. 08:18 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:18: tak 9000 euro na 1 pojazd i po 5000 euro na każdy następny> 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:19: stawka euro liczona na 1 X roku poprzedzającego > 
 
[darek sz ] 08:19: witam Panie Danielu, być może to pytanie juz padło - w jakiej formie powinno 
zostać złożone zabezpieczenie ? 
 
[Główny]: Zbieg wszedł o godz. 08:22 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:22: W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych 
przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych  lub> 
 
[Główny]: holywood_director wszedł o godz. 08:23 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:23: W drodze odstępstwa i to jest na dzień dzisiejszy popularne  aby 
przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja 
bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku 
banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych> 
 
[Główny]: Maja wszedł o godz. 08:24 
 
[darek sz ] 08:24: czyli ubezpieczenie OCP / OCS jest wystarczające 
 
[Zbieg] 08:25: Witam, nie wiem czy to jest tak całkiem związane z tematem ale chciałbym się 
dowiedzieć jakie są koszty związane ze zrobieniem kursu na przewożenie towarów lub ludzi, bo z tego 
co słyszałem to jest to kilka tysięcy złotych? 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:26: Tak pod warunkiem że w zakresie odpowiedzialności jest element 
wynikający z rozporządzenia 1071/09 - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego przy GITD ma dostęp 
do firm które świadczą tego typu usługi > 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:27: Kursy na Certyfikat jest nie obowiązkowy egzamin i wydanie 
certyfikatu to koszt 800zł - cena kursy uzależniona od instytucji szkolącej (od 800 do 1800zł) 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:27: > 
 
[Kodek] 08:28: A co zawiera formularz przejazdu dla usług okazjonalnych wg 1073? 
 
[Główny]: Maja wyszedł o godz. 08:30 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:31: Formularz przejazdu zawiera co najmniej następujące informacje -
rodzaj usługi;  główna trasa przejazdu; przewoźnik lub przewoźnicy uczestniczący w świadczeniu 
usługi. Taki formularz w formie książki dostępny jest w każdym WITD > 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 08:32: Dziękuję za odpowiedź. Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:32: Oczywiście taki formularz można kupić także w  Biuro ds. 
Transportu Międzynarodowego przy GITD> 
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[Główny]: zofii wszedł o godz. 08:33 
 
[Kodek] 08:33: Dziękuję za odp. 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 08:35: Obecnie nie mamy pytań oczekujących. Zapraszam Państwa 
do zadawania pytań. 
 
[Kolo] 08:36: Zgodnie z art. 12 organy kontrolne muszą odwiedzić firmy tzw. podwyższonego ryzyka 
choć 1 raz w ciągu 5 lat. Co oznacza stwierdzenie "podwyższonego ryzyka"? 
 
[Główny]: Wim wszedł o godz. 08:39 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:39: Przedsiębiorstwo o podwyższonym ryzyku jest to firma w której w 
wyniku kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przy kontroli drogowej ujawniono poważne 
naruszenia> 
 
[Główny]: holywood_director wyszedł o godz. 08:40 
 
[Główny]: noł_senkju_senkju_baj wszedł o godz. 08:40 
 
[noł_senkju_senkju_baj] 08:40: Witam 
 
[Włodzimierz] 08:40: Witam Eksperta oraz Uczestników 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:41: Poważne naruszenia zostały ujęte w  katalogi będącym zał nr IV do 
Rozp 1071/09 > 
 
[darek sz ] 08:41: jeszcze raz wrócę do gwarancji posiadając dokument OCP z tym należy pójść do 
BOTM'u ?? 
 
[darek sz ] 08:41: i na tej podstawie BOTM powinien wydać licencje na transport krajowy 
 
[Główny]: Maja wszedł o godz. 08:41 
 
[noł_senkju_senkju_baj] 08:42: Mam pytanie: Jakie są zasady odmowy wydania, wydania i cofania 
licencji wspólnotowej oraz  św. kierowcy zgodnie z rozp nr 1072? 
 
[darek sz ] 08:42: Panie Danielu - czy za zabezpieczenie mogą także służyć środki finansowe na koncie 
– stan konta 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:42: Nie BOTM wydaje tylko licencję na międzynarodowy transport 
drogowy - pisałem ze BOTM dysponuje informacja o instytucjach ubezpieczeniowych które świadczą 
usługi w tym zakresie > 
 
[Główny]: zofii wyszedł o godz. 08:43 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:45: licencje na krajowy transport (niebawem zezwolenie na 
wykonywanie zawodu przewoźnika) wydaje Starostwo właściwe dla siedziby firmy> 
 
[Włodzimierz] 08:48: Od 12 lat prowadzę działalność transportową. Posiadam flotę samochodów 
dostawczych i od wielu lat mam stałych klientów. Dodam jeszcze że obsługuję region całej Europy, ale 
przede wszystkim Niemcy, Austria, Rep. Czeska, Holandia i Belgia. Ostatnio jedna z firm działająca na 
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terenie Niemiec rozpowszechniła wśród moich klientów nieprawdziwe informację na temat mojej 
działalności. Psując w ten sposób moją reputację oraz dobrą markę na rynku. 
 
[Włodzimierz] 08:48: Czy jest jakiś sposób, za pomocą którego mogę skutecznie walczyć z tego typu 
nieuczciwymi praktykami? 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 08:48: Proszę chwilowo nie zadawać pytań 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 08:49: Mamy następujące pytania oczekujące: 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:49: Odmowa wydania licencji lub św. kierowcy związana jest z  nie 
spełnianiem warunków które są podstawą do wydania tych dokumentów a cofnięcie gdy posiadacz: 
przestał spełniać warunki określone w art. 4 ust. 1 lub te, o których mowa w art. 5 ust. 1; (rozp 
1072/09) lub  podał nieprawidłowe informacje we wniosku o licencję wspólnotową lub świadectwo 
kierowcy.> 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 08:49: [darek sz ] 08:42: Panie Danielu - czy za zabezpieczenie mogą 
także służyć środki finansowe na koncie - stan konta 
 
[Wim] 08:49: Czy nie jest zbędnym dublowaniem zabezpieczeń wymóg posiadania licencji od 
spedytora czy firmy logistycznej bez własnych środków transportu ? Spedytor i tak musi skorzystać z 
licencjonowanego podwykonawcy . 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 08:50: [Włodzimierz] 08:48: Od 12 lat prowadzę działalność 
transportową. Posiadam flotę samochodów dostawczych i od wielu lat mam stałych klientów. Dodam 
jeszcze że obsługuję region całej Europy, ale przede wszystkim Niemcy, Austria, Rep. Czeska, 
Holandia i Belgia. Ostatnio jedna z firm działająca na terenie Niemiec rozpowszechniła wśród moich 
klientów nieprawdziwe informację na temat mojej działalności. Psując w ten sposób moją reputację 
oraz dobrą markę na rynku. 
 
[Włodzimierz] 08:48: Czy jest jakiś sposób, za pomocą którego mogę skutecznie walczyć z tego typu 
nieuczciwymi praktykami? 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 08:50: [Wim] 08:49: Czy nie jest zbędnym dublowaniem zabezpieczeń 
wymóg posiadania licencji od spedytora czy firmy logistycznej bez własnych środków transportu ? 
Spedytor i tak musi skorzystać z licencjonowanego podwykonawcy . 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:51: Dobra reputacja w świetle Rozp 1071 nie jest związana z 
nieprawdziwymi informacjami przekazywanymi przez inny podmiot - w celu ścigania pomówienia 
należy zgłosić sprawę na policję > 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:53: Rozporządzenie 1071 nie dopuszcza jako zabezpieczenie w postaci 
środków na koncie, taka możliwość jest tylko dla firm spedycyjnych tu forma zabezpieczenia może 
być gotówka (50 000Euro)> 
 
[Włodzimierz] 08:53: Czyli nie mogę mu np. nakazać zaprzestania takiego procederu? 
 
[Główny]: noł_senkju_senkju_baj wyszedł o godz. 08:54 
 
[Włodzimierz] 08:54: Do jakiego organu zwrócić się „na skargę” na taką nieuczciwą konkurencję? 
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[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:54: Spedytor w świetle ustawy o transporcie drogowym jest 
wykonującym transport drogowy dlatego musi mieć odrębna licencje na transport krajowy> 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:57: może Pan w drodze ostrzeżenia zakazać rozpowszechniania  wśród 
klientów nieprawdziwych informacji - jak to nie pomoże to zgłosić sprawę do organów ścigania w 
Polsce jest to policja > 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 08:58: Przedsiębiorca, którego interesy zostały zagrożone bądź naruszone 
w wyniku działań kwalifikowanych jako czyny nieuczciwej konkurencji, ma możliwość dochodzenia 
swoich roszczeń, zarówno o charakterze cywilnoprawnym jak i karnoprawnym, na drodze sądowej> 
 
[Promont] 08:59: Proszę mi powiedzieć czy to prawda, że nowy podmiot, który uzyska pierwszy raz 
licencje na transport międzynarodowy będzie się musiał legitymować dokumentem licencji 
wspólnotowej? 
 
[Włodzimierz] 09:00: Czy nie jest to jakiś przejaw nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
UE. Być może jest jakiś organ Europejski który chroni przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją 
na szczeblu trans granicznym? 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 09:00: Każdy podmiot wykonujący transport międzynarodowy ma licencje 
UE > 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 09:02: Jeżeli nieuczciwa konkrecja ma charakter naruszania przepisów np. 
transportowych może sie tym zająć inspekcja działająca na terenie kraju gdzie dochodzi do naruszeń 
odpowiednikiem ITD w Niemczech jest BAG> 
 
[Włodzimierz] 09:02: Dziękuję bardzo za odpowiedź 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 09:04: Dziękuję za odpowiedzi. Zapraszam Państwa do zadawania 
pytań. 
 
[Główny]: Ekspert - Daniel Woźniak wyszedł o godz. 09:05 
 
[Wim] 09:05: Licencja dla spedytora NVOCC jest zaciemnianiem ducha ustawy której celem jest 
bezpieczeństwo ruchu drogowego a nie mnożenie pracy dla urzędników z licencjami ? Spedytor , tak 
jak każdy inny zleceniodawca transportu nie ma realnego wpływu na licencjonowanego przewoźnika 
w zakresie jego wyposażenia , ogumienia etc . 
 
[Główny]: Ekspert - Daniel Woźniak wszedł o godz. 09:06 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 09:07: Witamy ponownie Eksperta 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 09:07: w między czasie pojawiło się pytanie od użytkownika WIM 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 09:08: [Wim] 09:05: Licencja dla spedytora NVOCC jest 
zaciemnianiem ducha ustawy której celem jest bezpieczeństwo ruchu drogowego a nie mnożenie 
pracy dla urzędników z licencjami ? Spedytor , tak jak każdy inny zleceniodawca transportu nie ma 
realnego wpływu na licencjonowanego przewoźnika w zakresie jego wyposażenia , ogumienia etc . 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 09:10: Licencjonowanie Spedytorów jest swoistym zabezpieczeniem dla 
firm transportowych - spedytor nie odpowie za przewinienia firmy transportowej - chyba że się do 
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tego przyczynił - na pewno nie będzie to związane ze stanem technicznym obcych pojazdów - gdyż za 
to odpowiada kierowca lub przedsiębiorca> 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 09:12: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[darek sz ] 09:13: czy przedłożenie ubezpieczenia w BOTMIE pozwala o wystąpienie o licencje na 
transport krajowy 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 09:14: Licencje krajowa (a po zmianie ustawy -zezwolenie na 
wykonywanie zawodu przewoźnika) wydaje Starostwo właściwe dla siedziby firmy . BOTM wydaje 
miedzy innymi licencję na Międzynarodowy Transport > 
 
[Zbieg] 09:17: A czy mógłby Pan odpowiedzieć na pytanie jakie są szczegółowe regulacje w zakresie 
wydawania zezwoleń na świadczenie usług regularnych zgodnie z rozporządzeniem 1073? 
 
[Marian] 09:17: Witam, a co w przypadku naruszeń zawodowych? 
 
[Marian] 09:17: Za jakie naruszenia można utracić Certyfikat Kompetencji Zawodowych? 
 
[Główny]: Maja wyszedł o godz. 09:21 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 09:21: rozp 1073 opisuje przewozy regularne w międzynarodowym 
transporcie - przewozy typowe wymagają zezwolenia > 
 
[Zbieg] 09:22: ok, dziękuje za rozjaśnienie sprawy. 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 09:23: Utrata dobrej reputacji występuje w sytuacji jeśli zarządzający 
transportem lub przedsiębiorca transportowy zostali, w jednym lub kilku państwach członkowskich, 
skazani za popełnienie poważnego przestępstwa lub nałożono na nich sankcje za jedno z 
najpoważniejszych naruszeń przepisów wspólnotowych, wymienionych w załączniku IV> 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 09:25: [zbieg] pisząc o typowych usługach miałem na myśli typowe usługi 
regularne ( nie dotyczy to usług regularnych specjalnych) które nie wymagają zezwoleń jeżeli są ku 
temu spełnione warunki> 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 09:27: szczegóły wykonywania usług regularnych w świetle rozp 1073 
zawarte są w rozdziale III > 
 
[Włodzimierz] 09:28: Jakie warunki musi spełniać siedziba firmy transportowej wg rozporządzenia 
1071/2012? 
 
[Zbieg] 09:29: Kto posiada listę zarządzających transportem lub przedsiębiorców transportowych, 
którzy skazani za popełnienie przestępstwa lub nałożono na nich sankcje Inspekcja Transportu 
Drogowego czy też policja czy też inne organy? 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 09:32: informacja o przestępstwach jest zawarta w KRS (Krajowy Rejestr 
Sadowy) informacja o naruszeniach prowadzona jest przez GITD w CEN (Centralna Ewidencja 
Naruszeń)> 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 09:33: Nie ma jeszcze centralnej listy zarządzających transportem - ma 
powstać > 
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[Janek] 09:34: Czy w CEN mogę sprawdzić firmę transportową, bo w KRS'ie też był Amber Gold i nie 
powiem co wyszło:) 
 
[Kolo] 09:36: A jak rozporządzenie 1072/2009 reguluje przepisy w zakresie przewozów kabotażowych 
rzeczy? 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 09:36: KRS to Rejestr skazanych za przestępstwa ( dotyczy to osób) w CEN 
zapewniam Pana są wszystkie kontrolowane firmy i ich historia kontroli> 
 
[Janek] 09:38: Brzmi bardziej przekonywująco:) 
 
[Główny]: darek sz  wyszedł o godz. 09:38 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 09:38: [Włodzimierz] siedziba firmy : przedsiębiorca posiadać siedzibę 
położoną w tym państwie członkowskim wraz z lokalami, w których prowadzi główną działalność, w 
szczególności dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na 
temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty, do których dostęp 
musi mieć właściwy organ.> 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 09:41: Przewozy kabotażowe szeroko opisane sa w Rozdziale III 
rozporządzenia 1072 generalnie aby móc wykonywać Kabotaż bez zezwolenia ( w ograniczonych 
ilościach oczywiście należy:> 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 09:41: Zostało ostatnie 20 minut czatu. Zapraszam do zadawania 
pytań 
 
[Transportowiec] 09:41: Planuje rozwinąć swoje usługi o kraję z poza UE głównie Turcja i Rosja. 
Chciałbym przewodzić tam towary spożywcze głównie mięsne. Proszę o informację co muszę 
wiedzieć aby swobodnie przewieść do tych państw wspomniany towar? 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 09:42: posiadać licencję wspólnotową, a kierowca jeżeli jest  obywatelem 
państwa trzeciego, musi posiadać świadectwo kierowcy> 
 
[Transa] 09:44: O co chodzi ze zmianą Rozporządzenia 561/2006 pozwalającą od dnia 04.06.2010 w 
określonych warunkach odłożyć odpoczynek tygodniowy kierowcy o 12 dni? 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 09:44: Wykonując przewóz poza UE - należy pamiętać że licencja jest nie 
wystarczająca należy posiadać także zezwolenie na wykonywanie przewozów do tych państw 
(jednorazowe - loko) lub roczne CEMT - zezwolenia są limitowane a je wydaje Biuro ds. Transportu 
Międzynarodowego przy GITD . Wożąc żywność schłodzona należy zastosować się do umowy ATP 
której jednym z wymogów jest certyfikowana chłodnia > 
 
[Transportowiec] 09:46: Dziękuję za informację 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 09:46: Odłożenie odpoczynku tygodniowego na 12 okres (24godziny) ma 
związek z przewozami osób - ale tylko w transporcie okazjonalnym i gdy przewóz odbywa się 
wyłącznie poza obszarem kraju rejestracji pojazdu> 
 
[Zbieg] 09:47: Jeszcze jedna myśl mi chodzi po głowie proszę mi powiedzieć czy pakiet trzech 
rozporządzeń nakłada obowiązki również na kierowcę czy tylko na właścicieli firm transportowych? 
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[Ekspert - Daniel Woźniak] 09:50: Obowiązki związane są przede wszystkim z przedsiębiorcą i 
zarządzającym transportem - ale wpływ na działalność ma także dobra reputacja kierowców - no i 
ważne . Jeżeli w przepisie jest wymóg okazania w trakcie kontroli dokumentów ( np wypisu z licencji z 
zezwolenia it.. ) dotyczy to kierowcy i jego odpowiedzialności> 
 
[Kodek] 09:52: Wracając do posiadania siedziby, czy o jej posiadaniu będzie decydować 
dysponowanie co najmniej jednym pojazdem w celu świadczenia transportu drogowego jak i również 
zaplecze służące do obsługi technicznej tego pojazdu? 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 09:55: firma aby wykonywać zawód przewoźnika musi posiadać choć 
jeden pojazd i oczywiście dostępne zaplecze administracyjno techniczne. Zaplecze techniczne nie 
musi być na własność firm może korzystać z warsztatów zewnętrznych lub serwisów ASO - ostatnie 
projekty ustaw nie precyzują tego wymogu o formy potwierdzenie jego spełniania> 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 09:56: Wymogi posiadania zaplecza technicznego jest to jeden z 
wymogów który musi być doprecyzowany przepisami krajowymi> 
 
[Główny]: Zbieg wyszedł o godz. 09:59 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 09:59: Szanowni Państwo ! Czas naszego spotkania dobiega końca. 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 09:59: Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 09:59: Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania w zakresie 
Prowadzenie działalności transportowej w świetle nowego pakietu transportowego, to prosimy je 
kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do godziny 
16:00. 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 09:59: Jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z 
prowadzeniem biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania 
zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 10:00: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 10:00: Szczególnie zapraszam na ten stronę osoby, które przyłączyły 
się do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się z wszystkimi 
pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Ekspert - Daniel Woźniak] 10:00: także dziękuję za udział w Czacie 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 10:00: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland w okresie styczeń 2011-grudzień 2012 roku organizujemy 24 
czaty. Dzisiejszy był DZIEWIĘTNASTYM z serii. 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 10:00: A już jutro zapraszamy na kolejny czat na temat: Kodeksu 
turystycznego - świadczenia usług turystycznych według prawa polskiego i wspólnotowego. Czat 
odbędzie się w godzinach 10.00-12.00. 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 10:00: Informacje o czatach, również tych, które były organizowane 
w latach 2008-2010 można znaleźć na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe 
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Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 10:01: Informacje na temat czatów będą zamieszczane na bieżąco na 
www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 10:01: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 10:01: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez 
Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-
2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Katarzyna Bienia] 10:02: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
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