
Pakiet mobilności 2022  

Głogów, 6 lutego 2022

Zmiany prawne, ich konsekwencje

dla firm transportowych i rynku logistycznego



Wstęp

Pakiet mobilności 2022 to od dawna zapowiadana rewolucja, która czeka przewoźników oraz

kierowców transportu międzynarodowego. Branża transportowa od początku tego roku musi już

radzić sobie z wyzwaniami, które przyniósł Polski Ład, a kolejne spore zmiany pojawiły się z dniem

2 lutego. To właśnie wtedy weszła w życie zasadnicza część unijnego pakietu mobilności, którego

początki miały miejsce już w sierpniu 2020 r., a ich ciąg dalszy nastąpi w kolejnych miesiącach

i latach.
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Zmiany w sposobie wynagradzania kierowców

W przypadku wykonywania przewozów 

cross-trade i kabotażowych kierowcom 

należy płacić pełne wynagrodzenie 

sektorowe adekwatne do kraju, w którym 

wykonują usługę lub wynagrodzenie 

sektorowe (od 10 do kilkunastu euro za 

godzinę pracy).

Wynagrodzenie sektorowe



Zmiany w sposobie wynagradzania kierowców

Dodatki z tytułu podróży służbowych

nie będą uznawane za część 

wynagrodzenia, chyba że zostaną 

opodatkowane i „ozusowane”.

Oznacza to dodatkowe składki na 

ZUS dla pracodawcy i pracownika.

Likwidacja diet



Zmiany w delegowaniu pracowników

Potrzeba zatrudnienia dodatkowych pracowników administracji, 

którzy będą dokonywać setek zgłoszeń.

W jednym zgłoszeniu można wskazać tylko jednego kierowcę. Jeżeli 

kierowca jest delegowany do kilku państw członkowskich, należy 

wysłać osobne zgłoszenie delegowania kierowcy do każdego 

państwa członkowskiego, do którego kierowca jest delegowany (np. 

jeżeli kierowca został oddelegowany do 3 różnych państw 

członkowskich, będzie musiał posiadać 3 różne zgłoszenia).

Obowiązek zgłaszania kierowców 

w systemie IMI



Zmiany w kabotażu

Od 21 lutego 2022 r. przewoźnicy będą mogli 

wykonać tym samym pojazdem trzy przewozy 

kabotażowe w jednym kraju w ciągu siedmiu dni.

Następnie wymagana jest czterodniowa przerwa 

(tzw. „cooling off period”) .

Ograniczenie dostępu do rynku
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Zmiany w dostępie do zawodu

Posiadanie gwarancji finansowej w kwocie 

1800 euro na pierwszy pojazd i 900 euro na 

każdy kolejny oraz koszt wydania licencji.

Posiadanie certyfikatów kompetencji 

zawodowej, których liczba uzależniona jest od 

ilości pojazdów (1/50).

Spełnienie wymogów „dobrej reputacji”.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego*

* Pakiet Mobilności rozszerza ww. regulacje na pojazdy pomiędzy 2,5 a 3,5t 
dopuszczalnej masy całkowitej



Zmiany w dostępie do zawodu

Warunkiem wydania dokumentu jest 

posiadanie zezwolenia na wykonywanie 

zawodu przewoźnika drogowego oraz 

bazy eksploatacyjnej.

Koszt wydania dokumentu jest 

uzależniony od okresu jego ważności.

Licencja wspólnotowa

* Pakiet Mobilności rozszerza ww. regulacje na pojazdy pomiędzy 2,5 a 3,5t 
dopuszczalnej masy całkowitej



Zmiany w infrastrukturze transportowej

Obecnie według prawa jest to miejsce służące do 

rozładunku, załadunku lub podzielenia ładunku.

W związku z wprowadzeniem Pakietu Mobilności 

należy do tej definicji dodać możliwość

przetrzymywania w takim miejscu 1/3 pojazdów 

znajdujących się we flocie przewoźnika. Dodatkowo 

miejsce to musi być w odpowiednim stanie 

technicznym, co z kolei ma regulować prawo 

budowlane oraz powinno być wyposażone w miejsce 

konserwacji lub naprawy pojazdów.

Wymóg bazy transportowej



Zmiany w operacjach transportowych

Powrót każdego pojazdu do centrum 

operacyjnego firmy w kraju siedziby raz 

na co najmniej 8 tygodni.

Regulacja ograniczy elastyczność 

wykorzystania floty i potencjalnie 

wygeneruje dodatkowe puste kilometry.

Wymóg powrotu do bazy



Otoczenie biznesowe

Wszyscy doświadczamy wysokiej 

inflacji jako konsumenci.

W drugiej połowie 2021 roku zaczęła 

rosnąć tzw. inflacja producencka, która 

pokazuje wzrost cen produkcji 

przemysłowej.

Dla branży transportowej oznacza to 

np. już obserwowany 15-proc. wzrost 

cen nowych pojazdów użytkowych.

Inflacja producencka (PPI)



Otoczenie biznesowe

Od wielu lat rynek transportowy zmaga się 

z brakiem kierowców.

Wg IRU brak ten może sięgać 400 tys. w 

całej Europie, a w Polsce wg różnych 

źródeł blisko 100 tys. Firmy transportowe 

są zmuszone podwyższać wynagrodzenie 

kierowców zdecydowanie powyżej 

oficjalnych statystyk GUS.

Brak kierowców



Wzrost kosztów 2020/2021/Feb 2022

2020 2021 Luty 2022

100%

114,3%
123,0%

Wzrost kosztów kierowcy

Administracja, licencje, gwarancje

Koszty pojazdu i niższa elastyczność

Struktura kosztów transportu 2020/2021/2022 Pakiet Mobilności



Dziękujemy


