
















Uczestniczyła, jako trener, w realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków UE dotyczących 
transportu oraz komunikacji interpersonalnej. 

Do swoich osiągnięć zawodowych zalicza:
• wyróżnienie za bardzo dobre wyniki na apli-

kacji radcowskiej oraz stypendium za wyróż-
niające wyniki na studiach doktoranckich,

• prowadzenie autorskich wykładów oraz udział  
w przygotowaniu programu studiów na 
Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego 
d. AON, w zakresie transportu, komuni-
kacji, ubezpieczeń transportowych i prze-
wozu towarów niebezpiecznych, wyróż-
nienia za wkład pracy nad publikacjami  
w języku polskim Umowy ADR oraz aktywne 
uczestnictwo w opracowywaniu podręczni-
ków szkoleniowych.

Jest wykładowcą na kursach związanych z trans-
portem, m.in. dot. przewozu towarów niebez-

piecznych i dostępu do zawodu przewoźnika 
drogowego, a także bierze czynny udział w wielu 
konferencjach oraz seminariach o ww. tematyce. 
Jest również autorką artykułów oraz komenta-
rzy w prasie związanej z transportem, spedycją 
i logistyką oraz autorką opracowań naukowych   
w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. 

Aktywna społecznie w branży TSL. Jest  
członkiem wspierającym Stowarzyszenie Dorad-
ców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych 
oraz członkiem Europejskiego Stowarzyszenia 
Doradców ADR, które należą do European As-
sociation of Dangerous Goods Safety Advisers 
(EASA).

Obecnie, w Akademii Sztuki Wojennej w War-
szawie, przygotowuje się do obrony pracy  
doktorskiej nt. zarządzania bezpieczeństwem 
transportu drogowego towarów niebezpiecznych  
w Polsce.  
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Specjalista ds. Administracji:























































































Podczas ożywionej dyskusji przedstawiciele Sojuszu 
zwracali uwagę na różnice w podejściu służb kontrol-
nych poszczególnych krajów do kwestii zabezpieczenia 
ładunku. Przedsiębiorcy których pojazdy przemieszcza-
ją się po całej Europie już obecnie spotykają się z sytu-
acjami, gdy przy tym samym stanie faktycznym służby 
kontrolne w jednym kraju nie dopatrują się naruszeń,  
w drugim zaś nakładają sankcję. Inną istotną kwestą 
jest brak możliwości weryfikacji przez kierowcę pra-
widłowości zastosowania opakowań transportowych  
i zabezpieczenia ładunku, a także odmowy wykonania 
przewozu.

Drugi dzień był skoncentrowany na dyskusji o konkret-
nych działaniach, jakie podejmie Sojusz oraz współtwo-
rzące go organizacje w latach 2018-2019 w zakresie 
między innymi „Pakietu Mobilności”, Pakietu Sprawie-
dliwości Społecznej oraz Pakietu Prawa Spółek. Każdy  
z pakietów legislacyjnych ma bowiem istotne znaczenie 
dla branży transportu.

W  toku  dyskusji  akcentowano  silnie  następujące   
kwestie:

•	 modelu delegowania w transporcie i nie-
zbędnych dla transportu międzynarodowego  
wyłączeń z przepisów o delegowaniu;

•	 konieczności zmiany zasad obliczania czasu 
pracy na potrzeby wyłączeń z obowiązku de-
legowania pracowników zaproponowanych  
w Pakiecie Mobilności tj. wliczaniu jedynie 
godzin rzeczywistej pracy a nie okresów od-
poczynku z przyjęciem sztucznego modelu  
6 godzinnej doby pracy;

•	 zmiany w zakresie propozycji z „Pakietu Mobil-
ności” dotyczącej tzw. powrotu do domu, jako 
rozwiązania wstrzymującego wymianę towaro-
wą w UE oraz nie do zrealizowania logistycznie; 

•	 istotnych braków w infrastrukturze transportowej, 
w tym infrastruktury socjalnej dla pracowników  
z możliwością odbioru noclegów poza kabiną,  
której wzmocnienie jest niezbędne dla zwięk-
szenia poziomu zabezpieczenia socjalnego  
pracowników;

•	 zakresu uprawnień pracowników do świadczeń 
z tytułu zabezpieczenia społecznego i świad-
czeń zdrowotnych w modelu delegowania, 
które są gwarantowane przez poszczególne 
państwa członkowskie pracownikom zagra-
nicznym, z szczególnym naciskiem na okresu  
składkowe do emerytury;

•	 ryzyk związanych z utworzeniem Urzędu  
ds. Zatrudnienia jako unijnej instytucji powo-
łanej m.in. do weryfikacji oraz interpretacji  
przepisów o delegowaniu pracowników;

•	 Pakietu Prawa Spółek, który może wpływać na 
możliwości inwestycyjne spółek poprzez na-
rzucanie dodatkowych ograniczeń związanych  
z prawem pracy. Pakiet nie jest jeszcze przed-
stawiony jako konkretna propozycja legislacyjna.

Ważnym elementem dyskusji było także omówienie 
priorytetów prezydencji bułgarskiej przedstawione 
przez największe zrzeszenie przewoźników z Bułgarii 
współtworzące Sojusz na rzecz Przyszłości Transpor-
tu. Unia Przewoźników Międzynarodowych z Bułgarii  
aktywnie śledzi oraz wspiera, wraz z członkami Sojuszu, 
prace nad „Pakietem Mobilności”, prowadzone przez 
prezydencję bułgarską. Jest to kluczowy dla transpor-
tu moment, w którym zapadną zasadnicze polityczne 
decyzje, co do tego, w jako sposób od strony prawnej, 
będzie funkcjonował sektor transportu. Głos TLP oraz 
pozostałych członków Sojuszu na rzecz Przyszłości 
Transportu musi być wyraźnie słyszalny.



















Istnieje jednak również możliwość prze prowadzenia 
części czynności kontrolnych, za zgodą przedsiębior-
cy, w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Trans-
portu Drogowego. Jest to bardzo często stosowana 
praktyka przez ITD, mająca na celu usprawnienie kon-
troli oraz zmniejszenie jej uciążliwości dla przedsię-
biorcy. Inspektorzy pobierają w siedzibie przedsię-
biorcy wszelką niezbędną dokumentację, a następnie 
jej analiza przeprowadzana jest już w siedzibie WITD.  
W jej trakcie inspektorzy mogą wzywać przedsię-
biorcę do uzupełnienia dokumentacji oraz składania  
wyjaśnień. 

W odróżnieniu od kontroli drogowych, podczas któ-
rych inspektorzy mogą kontrolować zapisy aktywności 
kierowcy za 28 poprzednich dni, w przypadku kontroli  
w siedzibie przedsiębiorcy sprawdzana może być doku-
mentacja za okres ostatniego roku. Przedsiębiorca ma 
bowiem obowiązek przechowywania wykresówek oraz 
wydruków z tachografów w porządku chronologicznym, 
a także w czytelnej formie, przez co najmniej rok po ich 
użyciu. Co więcej, przedsiębiorca odpowiedzialny jest 
za terminowe wczytywanie danych z użytkowanych po-
jazdów oraz kart kierowców. Maksymalny czas na wczy-
tanie danych z tachografu nie może przekraczać 90 dni, 
a w przypadku karty kierowcy jest to 28 dni.

Warto pamiętać, że za wyjątkiem sytuacji określonych  
w art. 54 ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo Przedsię-
biorców, nie można podejmować i prowadzić jedno-
cześnie więcej niż jednej kontroli działalności chyba,  
że przedsiębiorca wyrazi na to zgodę. Ponadto, inspek-
torzy ITD nie przeprowadzają kontroli w sytuacji, gdyby 
miała ona dotyczyć tego samego zakresu przedmioto-
wego lub okresu co uprzednia, już przez nich zakończo-
na kontrola w siedzibie przedsiębiorcy.

Co do zasady, czas trwania wszystkich kontroli ITD  
w jednym roku kalendarzowym jest ograniczony i uza-
leżniony od wielkości przedsiębiorstwa. Nie może  
on przekraczać:

a) 12 dni roboczych - w przypadku mikroprzedsię-
biorców;

b) 18 dni roboczych - w przypadku małych przed 
siębiorców;

c) 24 dni roboczych - w przypadku średnich 
przedsiębiorców;

d) 48 dni roboczych - w przypadku pozostałych 
przedsiębiorców.

Tylko i wyłącznie z przyczyn niezależnych od ITD istnie-
je możliwość wydłużenia czasu kontroli. Sytuacja taka 
wymaga od inspektorów sporządzenia uzasadnienia  
na piśmie i doręczenia go kontrolowanemu przedsię-
biorcy.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia  
i przechowywania książki kontroli, w formie papiero-
wej lub elektronicznej. Ponadto, niezbędne jest rów-
nież przechowywanie doręczonych upoważnień oraz 
protokołów z przeprowadzonych już kontroli. Książka 
kontroli powinna każdorazowo być niezwłocznie oka-
zana inspektorowi podczas kontroli. W sytuacji, gdy 
książka kontroli została udostępniona innemu orga-
nowi kontroli przedsiębiorca zobowiązany jest do jej 
przedstawienia w siedzibie WITD, w terminie trzech dni 
roboczych od momentu jej zwrotu przez inny organ 
kontrolny. 

Z przeprowadzonej kontroli inspektorzy obowiązko-
wo sporządzają protokół, do którego przedsiębiorca  
ma możliwość złożenia wyjaśnień. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kontrole w sie-
dzibie przedsiębiorstwa powinny być przeprowadzane 
przez ITD co najmniej raz na 5 lat. W przypadku, gdy 
w protokole kontroli wydane zostaną zalecenie po-
kontrolne, zobowiązujące przedsiębiorcę do podjęcia 
odpowiednich działań celem poprawy stwierdzonych 
naruszeń, możliwe jest podjęcie przez ITD ponownej 
kontroli w krótszym okresie. Warto więc prowadzić 
rzetelnie pełną dokumentację związaną z wykonywa-
niem przewozów drogowych. Ułatwi to przeprowadze-
nie kontroli, skróci jej czas i uchroni od kar związanych  
z brakami w dokumentacji. 

Prowadzenie działalności gosp
odar-

czej w zakresie transportu drog
owego 

związane jest się z dużą lic
zbą kon-

troli, przeprowadzanych przez wiele 

różnych służb, zarówno w trakcie wy-

konywania przewozu, jak i w siedzi-

bie przedsiębiorstwa.



Skala niedoboru kadr wymaga podjęcia kom-
pleksowych działań, również nakierowanych  
na rozwój i uatrakcyjnienie szkolnictwa zawodowe-
go. Związek Pracodawców „Transport i Logistyka 
Polska” wraz Konfederacją Lewiatan oraz Instytu-
tem Analiz Rynku Pracy, rozpoczął realizację pro-
jektu „Przygotowanie modelowych programów 
praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-
-logistycznej”, w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest przygotowanie roz-
wiązań w zakresie angażowania pracodawców  
w organizację praktycznej nauki zawodu dla branży  
spedycyjno-logistycznej przez opracowanie modelo-
wych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów  
na poziomie kwalifikacji technika oraz zasad jakości 
zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego  
u pracodawców i rekomendacji do zmian przepisów 
prawa oświatowego.

W ramach celów szczegółowych planujemy, we współ-
pracy z interesariuszami:

• opracowanie modelowych programów prak-
tycznej nauki zawodu dla branży we współpracy  
z pracodawcami; 

• weryfikację modelu w praktyce, w trakcie pilotażu 
przeprowadzonego w wybranym zawodzie; 

• opracowanie zasad zapewniania jakości kształce-
nia praktycznego realizowanego u pracodawcy  
oraz proponowanego narzędzia ich weryfikacji  

i przeprowadzenie pilotażu tego narzędzia; 

• przygotowanie ram jakości staży i praktyk i reko-
mendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

Zaangażowanie do projektu doświadczonych eksper-
tów, wykorzystanie wiedzy i doświadczenia praktyków, 
a także współpraca ze szkołami już na etapie przygo-
towania modeli pozwoli na wypracowanie produktów 
zgodnych z faktycznymi potrzebami przedsiębiorców 
zatrudniających absolwentów szkół, a z drugiej strony 
możliwych do wykorzystania w obecnych warunkach 
oświatowych.

 
















