Komunikat dla przedsiębiorców wykonujących transport drogowy
W Dzienniku Ustaw RP z dnia 28 stycznia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 26 stycznia
2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz
niektórych innych ustaw, która wprowadza m. in. zmiany w zakresie warunków wykonywania
zawodu przewoźnika drogowego.
Ustawa ta wprowadziła nową definicję bazy eksploatacyjnej - nowe brzmienie art. 4 pkt 21a ustawy
o transporcie drogowym.
Na podstawie art. 5 ust. 5 i 6 ustawy zmieniającej: przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r. oraz w stosunku do
których zostało wszczęte i niezakończone przed tą datą postępowanie o wydanie zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej mają obowiązek
dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej w terminie do dnia 1
stycznia 2023 r.
Przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia do organu wydającego to zezwolenie
oświadczenia, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy, jeżeli
adres ten jest inny niż adres przedsiębiorcy wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia o
którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym w terminie do dnia 15
stycznia 2023 r.
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Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym nakłada także na przewoźników drogowych po
uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego coroczny obowiązek:
1) oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących operacje
transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia
poprzedniego roku, bez względu na ich formę zatrudnienia;
2) informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę
zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia
informacji.
Powyższy obowiązek będzie wykonywany przez przewoźników od 2023 roku. Przewoźnicy będą
zobowiązani do przekazania pierwszej informacji, o której mowa w art. 7a ust. 8 ustawy o
transporcie drogowym za rok 2022 - do 31 marca 2023 r.

