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WYTYCZNE W SPRAWIE ZASAD DELEGOWANIA KIEROWCÓW AUTOKARU 

 
Wytyczne w sprawie zasad delegowania wynikające z rozporządzenia wykonawczego w sprawie 
warunków związanych z wykonywaniem przewozu kabotażowego, początkowym lub końcowym 
odcinkiem drogowym w przewozie kombinowanym i transportu międzynarodowego innego niż 
dwustronny, a także z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 
ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 
2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz 
zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania 
przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2021 oraz rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych 
zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych. 
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Wprowadzenie 
 

 
Dyrektywa (UE) 2020/10571 (dalej zwana „dyrektywą”) ustanawia szczegółowe przepisy 
sektorowe w odniesieniu do dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników 96/71/WE2 oraz 
dyrektywy 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE3, gdzie obie stanowią 
zespół zasad dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Zasady 
zostały opisane w rozporządzeniu w sprawie warunków wykonywania przewozu kabotażowego, 
początkowego lub końcowego odcinka drogowego przewozu kombinowanego i transportu 
międzynarodowego innego niż dwustronny (dalej zwane „rozporządzeniem wykonawczym”). 
 
Zasady delegowania stosuje się wobec przedsiębiorstw, które mają siedzibę w jednym państw 
członkowskich, jeżeli kierowcy zatrudnieni w tym przedsiębiorstwie są delegowani do pracy do 
innego państwa członkowskiego. Należy zwrócić uwagę, że przepisy dotyczące delegowania 
wynikające z umowy szczególnej znajdują zastosowanie na całym terytorium Wielkiej Brytanii i 
wobec kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwie, które ma siedzibę w Wielkiej Brytanii. 
 
W treści dyrektywy wprowadzono rozróżnienie między poszczególnymi rodzajami przewozu, 
wobec których można stosować przepisy dotyczące delegowania pracowników, oraz te rodzaje 
przewozu, wobec których przepisy te nie obowiązują. Ogólnym kryterium rozróżnienia jest stopień 
powiązania na obszarze przyjmującego państwa członkowskiego.4 
 
Bardziej szczegółowo w dyrektywie stwierdzono, że kierowcy wykonujący operacje transportowe 
w innych państwach członkowskich niż ich własne państwo członkowskie siedziby, są 
delegowani, gdy wykonują przewóz kabotażowy pasażerów i przewozy międzynarodowe inne niż 
przewozy dwustronne.5 
 
Wytyczne zawierają przegląd podstawowych zasad w obszarze delegowania i odnoszą się 
głównie do przedsiębiorstw przewozowych. Przykłady mają na celu udzielenie zagranicznym 
przedsiębiorstwom wyraźnych wskazówek, kiedy rozpoczyna się, a kiedy kończy okres 
delegowania. 
 

 
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy 
szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w 
sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie 
egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. 
2 Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług 
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 
96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 
1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) 
4 Motyw 9 dyrektywy: „Wyważone przepisy sektorowe dotyczące delegowania powinny być oparte na istnieniu 
wystarczającego powiązania między kierowcą a świadczoną usługą oraz terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego.” 
5 Zgodnie z definicją zawartą w motywach 12 i 13 jako „przewozy międzynarodowe inne niż przewozy dwustronne” w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiającej przepisy 
szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w 
sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie 
egzekwowania przepisów oraz rozporządzeniu (UE) nr 1024/2012. 
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Rodzaje przewozu 
 

 
Wytyczne opisują, kiedy uznaje się, że kierowca jest delegowany, gdy wykonuje jeden z poniżej 
wymienionych przewozów: 
 

Przewozy międzynarodowe dwustronne6 
Międzynarodowy przewóz okazjonalny 

o Wycieczki lokalne 
o Przewozy „fly-and-drive” 

Przewozy międzynarodowe inne niż przewozy dwustronne 
Kabotaż 
Pusty przejazd 
Tranzyt 
 

 
Definicje: 
 
Państwo członkowskie siedziby: Państwo członkowskie, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę.7 
Przyjmujące państwo członkowskie: Państwo, do którego przedsiębiorstwo deleguje swoich 
kierowców. 
Przewozy międzynarodowe dwustronne: Międzynarodowy okazjonalny lub regularny przewóz osób, 
podczas którego kierowca autokaru wykonuje jeden albo kilka z wymienionych przewozów: 

a) zabiera pasażerów w państwie członkowskim siedziby i wysadza ich w innym państwie 
członkowskim lub państwie trzecim; 

b) zabiera pasażerów w państwie członkowskim lub państwie trzecim i wysadza ich w państwie 
członkowskim siedziby; lub 

c) zabiera i wysadza pasażerów w państwie członkowskim siedziby w celu przeprowadzania 
wycieczek lokalnych w innym państwie członkowskim lub państwie trzecim. 

Przewozy międzynarodowe inne niż przewozy dwustronne: Międzynarodowy przewóz osób 
pomiędzy dwoma państwami członkowskimi, które nie są państwem członkowskim siedziby. 
Przewóz kabotażowy: Krajowy zarobkowy przewóz osób na rachunek obcy, który przedsiębiorstwo 
przewozowe wykonuje w ograniczonym okresie w przyjmującym państwie członkowskim albo 
zabieranie i wysadzanie pasażerów w tym samym państwie członkowskim podczas 
międzynarodowego przewozu regularnego zgodnie z przepisami rozporządzenia, pod warunkiem że 
nie jest to główny cel przewozu. 
Przewóz regularny: Regularny przewóz osób, który określa miejsce zgodnie ze stałym 
rozkładem jazdy na określonym połączeniu drogowym, w ramach którego zabieranie i 
wysadzanie pasażerów może odbywać się na wcześniej określonych przystankach.  
Specjalny przewóz regularny: Specjalny przewóz regularny polega na przewozach określonej 
kategorii pasażerów, z którego wyłączeni są inni pasażerowie, np. przewóz szkolny, w ramach 
którego z dojazdów na tej trasie mogą skorzystać uczniowie. 
Przewóz okazjonalny: Przewóz nieobjęty definicją przewozu regularnego i specjalnego 
przewozu regularnego, który charakteryzuje się głównie tym, że grupa pasażerów dowożonych 
powstała z własnej inicjatywy klienta albo samego przedsiębiorstwa przewozowego. 
Grupa utworzona uprzednio: Grupa pasażerów, która powstała z własnej inicjatywy klienta albo 
samego przedsiębiorstwa przewozowego.8 

 
6 Przewozy międzynarodowe dwustronne wyłączone są z przepisów dotyczących delegowania, por. par. 1 
rozporządzenia wykonawczego i artykuł 1 ust. 4 dyrektywy (UE) 2020/1057. 
7 Definicja znajduje się w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) 1071/2009. 
8 Artykuł 2 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w 
sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych. 
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Działalność dodatkowa: Przewozy międzynarodowe inne niż przewozy dwustronne (przewozy w 
państwach trzecich), które realizowane są w powiązaniu z dwustronnym przewozem 
międzynarodowym. Kluczowym dla rozstrzygnięcia, czy mowa jest o działalności dodatkowej, jest to, 
czy przewóz inny niż dwustronny wykonywany jest na trasie głównego międzynarodowego przewozu 
pasażerów do/z państwa siedziby. Taka działalność dodatkowa będzie w tym przypadku wyłączona z 
przepisów dotyczących delegowania. Dopuszczalne jest wykonywanie maksymalnie jednej czynności 
zabierania i/lub wysadzania w jednym z państw członkowskich, przez które przejeżdża kierowca 
autokaru. 
Wycieczki lokalne: Przejazd w przyjmującym państwie członkowskim, który przebiega z pasażerami 
niemającymi miejsca zamieszkania w przyjmującym państwie członkowskim, którzy przed przejazdem 
do państwa przyjmującego byli przewożeni przez to samo przedsiębiorstwo przewozowe w związku z 
przewozem międzynarodowym. 9 
Tranzyt: Przejazdy z pasażerami przez jeden albo kilka państw członkowskich, bez zabierania lub 
wysadzania dodatkowych pasażerów. 
 

Wymagania dotyczące dokumentacji 
 

 
 
Przed upływem okresu delegowania do obowiązków przedsiębiorstwa przewozowego należy:10 
 

• wypełnić i wysłać oświadczenia o delegowaniu pracownika za pośrednictwem systemu IMI na 
stronie https://www.postingdeclaration.eu/landing 

• Oświadczenie o delegowaniu pracownika wysyła się najpóźniej przed rozpoczęciem 
oddelegowania. 

 
Zawartość oświadczenia o delegowaniu pracownika: 
 
1) Dane identyfikujące przedsiębiorcę, w tym numer pozwolenia wspólnotowego, jeżeli taki 

istnieje. 
 

2) Dane kontaktowe zarządzającego transportem albo innych osób kontaktowych w 
przedsiębiorstwie, z którymi może kontaktować się Agenda ds. Ruchu Drogowego, oraz który 
jest upoważniony do przekazywania i odbioru dokumentów i powiadomień. 

 

3) Dane osobowe kierowcy autokaru i numer jego prawa jazdy. 
 

4) Datę początkową umowy o pracę kierowcy autokaru i wskazanie prawa właściwego dla tego 
stosunku prawnego. 

 

5) Planowaną datę początkową i końcową oddelegowania. 
 

6) Numer tablic rejestracyjnych pojazdów mechanicznych. 
 

7) Informację, czy wykonywane usługi przewozu są przewozem międzynarodowym czy 
przewozem kabotażowym lub przewozem pasażerów. 

 
W trakcie oddelegowania operator zapewnia, że kierowca autokaru:11 
 

• posiada i może okazać kopię oświadczenia o delegowaniu pracownika; 

 
9 Artykuł 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w 
sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych. 
10 Par. 5 rozporządzenia wykonawczego i art. 1 ust. 11 lit. a) dyrektywy (UE) 2020/1057. 
11 Par. 6 rozporządzenia wykonawczego i artykuł 1 ust 11 lit. b), punkt i) - iii) dyrektywy (UE) 2020/1057. 

https://www.postingdeclaration.eu/landing
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• posiada i może przedłożyć dokumenty potwierdzające, że przewozy odbywają się na terytorium 
Danii. Dokumentacja taka składa się z co najmniej formularza przejazdu, który spełnia warunki 
wymienione w artykule 12 rozporządzenia;12 

• może okazać dane z tachografu, w szczególności w odniesieniu do właściwych kodów państw 
członkowskich, w których kierowca wykonał jeden z przedmiotowych przewozów. 

 
Po okresie oddelegowania przedsiębiorstwo przewozowe zobowiązane jest na żądanie Agendy 
ds. Ruchu drogowego do:13 
 

• przesłania kopii dokumentów potwierdzających, że przewozy odbywają się na terytorium Danii; 
• przesłania kopii danych z tachografu, w szczególności w odniesieniu do właściwych kodów 

państw członkowskich, w których kierowca wykonał przedmiotowe przewozy; 
• przesłania dokumentów potwierdzających wynagrodzenie kierowcy autokaru w trakcie okresu 

delegowania; 
• przesłania kopii umowy o pracę kierowcy autokaru w trakcie okresu delegowania; 
• przesłania kopii karty kierowcy autokaru w okresie delegowania; 
• przesłania dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia za pracę kierowcy autokaru 

w trakcie okresu delegowania. 
• Dokumentację należy nadesłać w terminie 8 tygodni od otrzymania takiego żądania z Agendy 

ds. Ruchu Drogowego. 
 

Dwustronny przewóz międzynarodowy 
 

 
Czym są dwustronne przewozy międzynarodowe? Przewozami międzynarodowymi dwustronnymi 
są: i) przewozy, podczas których zabierani są pasażerowie w państwie członkowskim siedziby, a 
wysadzani w innym państwie członkowskim albo na obszarze państwa trzeciego; ii) przewozy, podczas 
których pasażerowie zabierani są z innego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, a 
wysadzani w państwie członkowskim siedziby; albo iii) przewozy, podczas których pasażerowie 
zabierani są i wysadzani w państwie członkowskim siedziby w celu odbycia lokalnych wycieczek w 
innym państwie członkowskim albo w państwie trzecim. 
 
Przykład 1: Dwa przewozy międzynarodowe dwustronne 
Ciąg zdarzeń: Jeden kierowca autokaru zatrudniony w przedsiębiorstwie, które ma siedzibę w 
Hamburgu (DE), zabiera i przewozi uprzednio utworzoną grupę pasażerów z Hamburga do Lalandii, 
Billund (DK), gdzie grupa wysiada. Z tego samego miejsca kierowca autokaru zabiera inną uprzednio 
utworzoną grupę pasażerów, którą przewozi z powrotem do Hamburga (DE), gdzie grupa wysiada. 

Charakterystyka przewozu w opisanym ciągu zdarzeń: Kierowca wykonał dwa przewozy 
międzynarodowe dwustronne; pierwszy z państwa członkowskiego siedziby (DE) do państwa 
przyjmującego (DK), a następny z powrotem do państwa członkowskiego siedziby (DE). 

Konkluzja: Przewozy międzynarodowe dwustronne wyłączone są z przepisów dotyczących 
delegowania. Oba przewozy międzynarodowe dwustronne należy udokumentować w postaci 
formularza przejazdu, z którego wyraźnie wynika, o który rodzaj usługi chodzi.14 W opisanym przypadku 
kierowca autokaru nie był oddelegowany. 

 
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie 
wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych. 
13 Par. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego i art. 1 ust. 11 lit. c) dyrektywy (UE) 2020/1057. 
14 Artykuł 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w 
sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych. Określa się, że 
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Przykład 2: Dwa przewozy międzynarodowe dwustronne z dwoma albo więcej miejscami 
wysadzania w innym państwie członkowskim 
Ciąg zdarzeń: Kierowca autokaru zatrudniony w przedsiębiorstwie, które ma siedzibę w Hamburgu 
(DE), zabiera i przewozi uprzednio utworzoną grupę pasażerów z Hamburga do Lalandii, Billund (DK), 
gdzie wysiada połowa grupy. Następnie kierowca jedzie dalej do Nykøbing Mors (DK), gdzie wysadza 
pozostałą część grupy. 

Charakterystyka przewozu w opisanym ciągu zdarzeń: Kierowca wykonał jeden przewóz 
międzynarodowy dwustronny z dwoma miejscami, do których dowieziono pasażerów. 

Konkluzja: Przewozy międzynarodowe dwustronne wyłączone są z przepisów dotyczących 
delegowania. Liczba miejsc wysadzania nie ma wpływu na zastosowanie odstępstwa.15 Cały przewóz 
należy udokumentować w postaci formularza przejazdu, z którego wyraźnie wynika, o który rodzaj 
usługi chodzi.16 W opisanym przypadku kierowca autokaru nie był oddelegowany.17 

 
Przykład 3: Dwa przewozy międzynarodowe dwustronne z miejscami wysadzania w kilku 
przyjmujących państwach członkowskich 
Ciąg zdarzeń: Kierowca autokaru zatrudniony w przedsiębiorstwie, które ma siedzibę w Hamburgu 
(DE), zabiera i przewozi uprzednio utworzoną grupę pasażerów z Hamburga do Lalandii, Billund (DK), 
gdzie wysiada 1/3 grupy. Następnie kierowca jedzie dalej do Nykøbing Mors (DK), gdzie wysadza 1/3 
grupy. Następnie kierowca jedzie kurortu narciarskiego w Åre (SE), gdzie wysadza pozostałą część 
grupy. 

Charakterystyka przewozu w opisanym ciągu zdarzeń: Kierowca wykonał dwustronny przewóz 
międzynarodowy z trzema miejscami wysadzania w trakcie tej samej podróży; pierwszy odcinek z 
państwa siedziby (DE) do Lalandii (DK), następne do Nykøbing Mors (DK) i końcowe do Åre (SE). 
Wysadzanie miało miejsce dwukrotnie w Danii, raz w Szwecji. 

Konkluzja: Przewozy międzynarodowe dwustronne wyłączone są z przepisów dotyczących 
delegowania. Liczba miejsc wysadzania w kilku przyjmujących państwach członkowskich nie ma 
wpływu na zastosowanie odstępstwa. W opisanym przypadku kierowca autokaru nie był 
oddelegowany. 

 

 
usługa okazjonalna powinna być wykonana zgodnie z formularzem przejazdu, który wypełnia się, zanim rozpocznie się 
dana usługa przewozu. Z formularza przejazdu powinien wyraźnie wynikać rodzaj wykonywanej usługi, główna trasa i 
przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa, które wykonują przewóz. 
15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy 
szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w 
sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie 
egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/ 2012, motyw 10. 
16 Artykuł 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w 
sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych. Określa się, że 
usługa okazjonalna powinna być wykonana zgodnie z formularzem przejazdu, który wypełnia się, zanim rozpocznie się 
dana usługa przewozu. Z formularza przejazdu powinien wyraźnie wynikać rodzaj wykonywanej usługi, główna trasa i 
przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa, które wykonują przewóz. 
17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy 
szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w 
sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie 
egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/ 2012, motyw 10. 
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Wycieczki lokalne  
 

Czym są wycieczki lokalne? W związku z międzynarodowym przewozem okazjonalnym 
przedsiębiorstwo przewozowe może realizować lokalne wycieczki w innym państwie członkowskim niż 
to, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorcy. Ta usługa i) przebiega z pasażerami, którzy nie mają 
miejsca zamieszkania w przyjmującym państwie członkowskim; ii) pasażerowie zanim odbędą się 
wycieczki lokalne, są dowożeni przez to samo przedsiębiorstwo przewozowe w ramach przewozu 
międzynarodowego; iii) przebiega tym samym pojazdem albo pojazdem tego samego przedsiębiorstwa 
albo grupy przedsiębiorstw przewozowych. 18 

Przykład 1: Przewozy międzynarodowe dwustronne z wycieczkami lokalnymi w jednym 
przyjmującym państwie członkowskim 

Ciąg zdarzeń: Kierowca autokaru zatrudniony w przedsiębiorstwie, które ma siedzibę w Krakowie (PL), 
zabiera i przewozi uprzednio utworzoną grupę pasażerów do Danii. W Danii grupa przewożona jest 
do/z trzech różnych atrakcji turystycznych zlokalizowanych w trzech różnych duńskich miastach. 
Kierowca autokaru jedzie z powrotem do Krakowa, gdzie wysadza pasażerów. 

Charakterystyka przewozu w opisanym ciągu zdarzeń: Kierowca zrealizował jeden dwustronny 
przewóz międzynarodowy z Polski do Danii w celu zrealizowania wycieczek lokalnych. Grupa jest 
zawsze taka sama; jest to jedna uprzednio utworzona grupa pasażerów. Wycieczki lokalne muszą być 
wpisane do formularza przejazdu. 

Konkluzja: Zabieranie i wysadzanie pasażerów w przyjmującym państwie członkowskim siedziby w 
celu realizacji wycieczek lokalnych w innym państwie członkowskim lub państwie trzecim wyłączone 
jest z przepisów w sprawie delegowania pracowników, jeżeli usługa przewozowa spełnia warunki. 

Cały przewóz należy udokumentować w postaci formularza przejazdu, z którego wyraźnie wynika, o 
który rodzaj usługi chodzi.19 Wysadzanie pasażerów w Krakowie w celu późniejszego 
zabrania/wysadzenia tych samych pasażerów we wszystkich miejscach w Danii i na koniec odwiezienie 
pasażerów do Krakowa wyłączone jest z przepisów w sprawie delegowania pracowników. W opisanym 
przypadku kierowca autokaru nie był oddelegowany. 20 

Przykład 2: Przewóz okazjonalny z wycieczkami lokalnymi w różnych przyjmujących państwach 
członkowskich 

Ciąg zdarzeń: Kierowca autokaru zatrudniony w przedsiębiorstwie, które ma siedzibę w Krakowie (PL), 
zabiera i obwozi uprzednio utworzoną grupę pasażerów po różnych państwach członkowskich, a 
rozpoczęcie i zakończenie usługi ma miejsce w Krakowie (PL). 

1. Odebranie grupy w Krakowie. 
2. Przewóz grupy do Pragi (CZ). 

 
18 Definicja wycieczki lokalnej znajduje się w art. 13 rozporządzenia nr 1073/2009. 
19 Artykuł 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w 
sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych. Określa się, że 
usługa okazjonalna powinna być wykonana zgodnie z formularzem przejazdu, który wypełnia się, zanim rozpocznie się 
dana usługa przewozu. Z formularza przejazdu powinien wyraźnie wynikać rodzaj wykonywanej usługi, główna trasa i 
przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa, które wykonują przewóz. 
20 Artykuł 1 ust. 4 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. 
ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące 
delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do 
wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. 
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3. Z Pragi przewóz grupy do Wiednia (AT). W Austrii odwiedziny kilku miast. 
4. Z Wiednia przewóz grupy do Berlina (DE). W Niemczech odwiedziny kilku miast. 
5. Wycieczka kończy się w Krakowie, gdzie grupa wysiada. 

Charakterystyka przewozu w opisanym ciągu zdarzeń: Kierowca autokaru zrealizował dwa 
dwustronne przewozy międzynarodowe w ramach jednej usługi okazjonalnej. Pierwszy dwustronny 
przewóz międzynarodowy miał miejsce na trasie Kraków – Praga. Kolejny dwustronny przewóz 
międzynarodowy na trasie powrotnej Berlin – Kraków. Ponadto kierowca zrealizował usługę 
okazjonalną w celu zrealizowania wycieczek lokalnych w Austrii i Niemczech. 

Konkluzja: Przewozy międzynarodowe dwustronne wyłączone są z przepisów dotyczących 
delegowania. Zabieranie i wysadzanie pasażerów w przyjmującym państwie członkowskim siedziby w 
celu realizacji wycieczek lokalnych w innym państwie członkowskim lub państwie trzecim wyłączone 
jest z przepisów w sprawie delegowania pracowników, jeżeli usługa przewozowa spełnia warunki. Cały 
przewóz należy udokumentować w postaci formularza przejazdu, z którego wyraźnie wynika, o który 
rodzaj usługi chodzi.21 W opisanym przypadku kierowca autokaru nie był oddelegowany. 

Przykład 3: Dwustronny przewóz międzynarodowy z wycieczkami lokalnymi i przewozem bez 
pasażerów 

Ciąg zdarzeń: Kierowca autokaru zatrudniony w przedsiębiorstwie, które ma siedzibę w Hamburgu 
(DE), zabiera i przewozi uprzednio utworzoną grupę pasażerów do Lalandii (Billund, DK). Tu połowa 
wycieczki wysiada, a pozostała kontynuuje podróż po różnych atrakcjach turystycznych w Danii. 
Pierwszy przystanek ma miejsce w Tivoli Friheden (Århus, DK), kolejny Mała Syrenka (Kopenhaga, 
DK). Wycieczka kończy się w Odense (DK). Grupa nie jest odwożona z powrotem do Hamburga, 
dlatego autokar wraca pusty. 

Charakterystyka przewozu w opisanym ciągu zdarzeń: Kierowca wykonał jeden dwustronny 
przewóz międzynarodowy na trasie Hamburg – Billund. Kierowca autokaru następnie wykonuje usługę 
wycieczek lokalnych z pozostałą połową grupy i kończy przejazdem bez pasażerów do państwa 
członkowskiego siedziby. 

Konkluzja: Przewozy międzynarodowe dwustronne wyłączone są z przepisów dotyczących 
delegowania. Wycieczki lokalne w innym państwie członkowskim są również wyłączone, jeżeli 
pasażerowie są zabierani i wysadzani w państwie członkowskim siedziby. W tym przykładzie 
pasażerów nie przewozi się z powrotem do Niemiec, dlatego kierowca autokaru jest oddelegowany do 
Danii z momentem rozpoczęcia trasy w kierunku Århus. Okres oddelegowania kończy się w momencie 
wysadzenia pasażerów w Odense. 

Przykład 4: Przewóz okazjonalny z przyjmującego państwa członkowskiego do innego 
przyjmującego państwa członkowskiego 

Ciąg zdarzeń: Jeden kierowca autokaru zatrudniony w przedsiębiorstwie, które ma siedzibę w 
Krakowie (PL), wykonuje przejazd bez pasażerów do Berlina (DE). Tu zabiera uprzednio utworzoną 
grupę pasażerów, którą przewozi do Kopenhagi (DK). Ta sama grupa przewożona jest z Kopenhagi do 
Sztokholmu (SE). Ze Sztokholmu (SE) grupa przewożona jest do Helsinek (FI). Na koniec grupa 
przewożona jest z Helsinek (FI) z powrotem do Berlina (DE), a następnie kierowca wykonuje pusty 
przejazd do Krakowa (PL). 

 
21 Artykuł 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w 
sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych. Określa się, że 
usługa okazjonalna powinna być wykonana zgodnie z formularzem przejazdu, który wypełnia się, zanim rozpocznie się 
dana usługa przewozu. Z formularza przejazdu powinien wyraźnie wynikać rodzaj wykonywanej usługi, główna trasa i 
przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa, które wykonują przewóz. 
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Charakterystyka przewozu w opisanym ciągu zdarzeń: Kierowca wykonał międzynarodowy 
przewóz okazjonalny w kilku przyjmujących państwach członkowskich. Na trasie powrotnej do Polski 
(państwo członkowskie siedziby) kierowca przejeżdża tranzytem przez Danię. 

Konkluzja: Kierowca jest oddelegowany do Niemiec ponieważ przekroczona została granica polsko-
niemiecka. To samo dotyczy odpowiednio Danii, Szwecji i Finlandii. Przejazd tranzytowy wyłączony 
jest z przepisów w sprawie delegowania pracowników, dlatego też przejazd tranzytowy w drodze 
powrotnej przez Danię i Szwecję nie jest objęty tymi przepisami. Kierowca autokaru jest znowu 
oddelegowany do Niemiec od duńsko-niemieckiej granicy, do momentu przekroczenia granicy 
niemiecko-polskiej w drodze powrotnej do państwa członkowskiego siedziby.22 

 

Przewozy „fly-and-drive” 
Czym są przewozy „fly-and-drive”? Usługi „fly-and-drive” to przewozy pasażerów częściowo 
realizowane z wykorzystaniem samolotu albo statku. Zwykle przedsiębiorstwo przewozowe będzie 
aranżowało wycieczkę objazdową w innym państwie członkowskim, gdzie pasażerowie przejeżdżają 
drogą powietrzną/wodną z państwa członkowskiego siedziby do przyjmującego państwa 
członkowskiego w celu przewozu grupy po państwie przyjmującym. 

 Przykład 1: Przejazd autokarem i samolotem 

Ciąg zdarzeń: Kierowca autokaru zatrudniony w przedsiębiorstwie, które ma siedzibę w Warszawie 
(PL), zabiera i przewozi uprzednio utworzoną grupę pasażerów do Rzymu (IT). Z tego miejsca 
wycieczka jedzie do Wenecji. Grupa przewożona jest po różnych atrakcjach turystycznych we 
Włoszech. Wycieczka kończy się we Florencji, gdzie grupa i kierowca autokaru wracają samolotem z 
Florencji z powrotem do Warszawy (PL). 

Charakterystyka przewozu w opisanym ciągu zdarzeń: Kierowca autokaru zrealizował jeden 
dwustronny przewóz międzynarodowy z Polski do Włoch w celu zrealizowania wycieczek lokalnych. 
Wycieczki lokalne zostały wpisane do formularza przejazdu. Wycieczki kończą się we Florencji. 

Konkluzja: Przewozy międzynarodowe dwustronne wyłączone są z przepisów dotyczących 
delegowania. Kierowca autokaru jest oddelegowany do Włoch i od tego momentu zaczyna się 
wycieczka do Wenecji. Wycieczki lokalne objęte są przepisami w sprawie delegowania pracowników, 
ponieważ kierowca autokaru wyłącznie zabrał, ale nie wysadzał pasażerów państwie członkowskim 
siedziby.23 Okres oddelegowania kończy się, gdy grupa wysadzana jest na lotnisku we Florencji (IT). 

Przykład 2: Przewóz samolotem i autokarem 

Ciąg zdarzeń: Jeden kierowca autokaru zatrudniony w przedsiębiorstwie przewozowym, które ma 
siedzibę w Hamburgu (DE), organizuje wycieczkę tam i z powrotem typu „fly-and-drive”, w której udział 
bierze uprzednio utworzona grupa pasażerów. Wycieczka rozpoczyna się i kończy w Hamburgu. Z 
lotniska w Hamburgu grupa leci do Billund (DK), gdzie rozpoczyna się 10-dniowa wycieczka objazdowa 

 
22 Artykuł 1 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiającej 
przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców 
w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie 
egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. Nie ma żadnego powiązania pomiędzy pasażerami i 
państwem członkowskim siedziby, ani jeśli chodzi o formę zabierania ani wysadzania. 
23 Artykuł 1 ust. 4 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. 
ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące 
delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do 
wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. 
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po Danii. Kierowca niemiecki przewozi pasażerów do różnych atrakcji turystycznym autokarem 
zarejestrowanym w Niemczech. Po 10 dniach zarówno kierowca jak i grupa lecą lotniska Billund z 
powrotem do Hamburga. 

Charakterystyka przewozu w opisanym ciągu zdarzeń: Kierowca autokaru wykonał przewóz 
kabotażowy pasażerów w innym przyjmującym państwie członkowskim (DK). 

Konkluzja: Kierowca autokaru jest oddelegowanym pracownikiem do Danii, ponieważ pasażerowie 
zabierani są z Lotniska Billund, skąd rozpoczyna się wycieczka objazdowa. Okres oddelegowania 
kierowcy kończy się, gdy kierowca kończy swój ostatni przejazd z pasażerami. Oznacza to, że kierowca 
jest oddelegowany do momentu wysadzenia pasażerów na lotnisku i gdy kierowca wraca samolotem 
do Hamburga.24 

 

Przewóz międzynarodowy inny niż przewóz dwustronny 

Czym jest przewóz międzynarodowy inny niż przewóz dwustronny? Przewozy międzynarodowe 
inne niż przewozy dwustronne nazywane są również przewozami w krajach trzecich zdefiniowane jako 
przewóz osób pomiędzy przyjmującymi państwami członkowskimi, które nie są państwem 
członkowskim siedziby. 

Przykład 1: Jeden dwustronny przewóz międzynarodowy z różnymi przewozami innymi niż 
dwustronne 

Ciąg zdarzeń: Kierowca autokaru zatrudniony w przedsiębiorstwie, które ma siedzibę w Hamburgu 
(DE), przewozi pasażerów w związku z międzynarodowym przewozem na stałej trasie. Trasa 
rozpoczyna się w Hamburgu i kończy w Lizbonie (PO). Pomiędzy tymi dwoma destynacjami kierowca 
autokaru zabiera i wysadza pasażerów we Włoszech, Francji i Hiszpanii. 

1. Grupa przewożona jest z Hamburga do Rzymu (IT). 
a. W Rzymie zabierani są kolejni pasażerowie.25 

2. Cała grupa przewożona jest do Nicei (FR). 
3. W Nicei część pasażerów jest wysadzana, a inni są zabierani. 
4. Cała grupa przewożona jest z Nicei do Madrytu (ES). 
5. W Madrycie część pasażerów jest wysadzana, a inni są zabierani. 
6. Cała grupa przewożona jest z Madrytu do Lizbony (PO). 
7. W Lizbonie wszyscy pasażerowie zostają wysadzeni. 

Charakterystyka przewozu w opisanym ciągu zdarzeń: Kierowca autokaru wykonał jeden 
dwustronny przewóz międzynarodowy na trasie Hamburg – Nicea (FR). Ponadto kierowca wykonał trzy 
transporty międzynarodowe inne niż dwustronne. Pierwszy na trasie Rzym – Nicea (czynność 
dodatkowa), kolejny na trasie Nicea – Madryt, i ostatni Madryt – Lizbona. 

 
24 Status oddelegowania kierowcy nie zmienia się, jeżeli grupa była utworzona przez biuro podróży, które nie jest tym 
przedsiębiorstwem z siedzibą w Niemczech, które oddelegowuje kierowcę. 
25 Ta czynność scharakteryzowana jest jako czynność dodatkowa, dlatego wyłączona jest z przepisów w sprawie 
delegowania pracowników, por. art. 1 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 
2020 r. ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące 
delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do 
wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. 
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Konkluzja: Przewozy międzynarodowe dwustronne wyłączone są z przepisów dotyczących 
delegowania. Transporty międzynarodowe inne niż dwustronne są ponadto wyłączone z przepisów 
dotyczących delegowania, gdy realizowane są w związku z międzynarodową wycieczką dwustronną. 
Dopuszczalne jest wykonywanie maksymalnie jednej czynności zabierania i/lub wysadzania w jednym 
z państw członkowskich, przez które przejeżdża kierowca autokaru. 

Dlatego kierowca jest oddelegowany do Francji w momencie przekroczenia granicy francusko-włoskiej. 
Kierowca jest oddelegowany do Hiszpanii od momentu, gdy przekracza granicę francusko-hiszpańską 
i do przekroczenia granicy hiszpańsko-portugalskiej. 

Przykład 2: Jeden dwustronny przewóz międzynarodowy z różnymi przewozami innymi niż 
przewozy dwustronne i kabotażem 

Ciąg zdarzeń: Kierowca autokaru zatrudniony w przedsiębiorstwie, które ma siedzibę w Bukareszcie 
(RO), przewozi pasażerów w związku z międzynarodowym przewozem na stałej trasie pomiędzy 
Bukaresztem (RO) a Madrytem (ES). Pierwsza wycieczka odbywa się na trasie Bukareszt – Barcelona 
(ES), gdzie grupa jest wysadzana i równocześnie zabierani są inni pasażerowie. Ta grupa pasażerów 
pojedzie z powrotem do Bukaresztu. 

W międzyczasie wykonywany jest przewóz kabotażowy w Hiszpanii, Francji, Włoszech i Słowenii. W 
Tuluzie (FR) część pasażerów jest wysadzana. Jednocześnie zabierani są kolejni pasażerowie. 
Niektórzy z nich będą wysadzeni na Słowenii, natomiast inni w Bukareszcie. Słowenia i Bukareszt. 

Charakterystyka przewozu w opisanym ciągu zdarzeń: Kierowca wykonał jeden dwustronny 
przewóz międzynarodowy na trasie Bukareszt – Barcelona. Ponadto kierowca wykonał kilka 
przewozów kabotażowych i przewozów międzynarodowych innych niż dwustronne w kilku państwach 
członkowskich. 

Konkluzja: Przewozy międzynarodowe dwustronne wyłączone są z przepisów dotyczących 
delegowania. Kierowca autokaru jest oddelegowany do Hiszpanii od momentu podjęcia kolejnych 
pasażerów do momentu przekroczenia przez kierowcę granicy hiszpańsko-francuskiej. Kierowca 
autokaru jest oddelegowany do Francji, Hiszpanii, Włoch i Słowenii po wykonaniu kabotażu w tych 
państwach członkowskich. Okres oddelegowania kierowcy kończy się w Słowenii, gdy ostatni 
pasażerowie podróżujący w kierunku Bukaresztu zostaną zabrani i kiedy zacznie się podróż do 
Bukaresztu. 

Kabotaż autokarowy 

Co to jest kabotaż autokarowy? Kabotaż autokarowy to krajowy zarobkowy przewóz osób na 
rachunek obcy, który przedsiębiorstwo przewozowe wykonuje w ograniczonym okresie w przyjmującym 
państwie członkowskim albo zabieranie i wysadzanie pasażerów w tym samym państwie członkowskim 
podczas międzynarodowego przewozu regularnego, pod warunkiem, że nie jest to główny cel 
przewozu. 

Przykład: Międzynarodowy przewóz dwustronny i kabotaż 

Ciąg zdarzeń: Kierowca zatrudniony w przedsiębiorstwie przewozowym, które ma siedzibę w 
Warszawie (PL) świadczy usługę międzynarodowego przewozu na stałej trasie pomiędzy Polską a 
Danią. 

(Warszawa – Lalandia – Zoo w Odense – Zoo w Kopenhadze) 
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Pasażerowie zabierani są w Warszawie i wysadzanie w wyżej wymienionych destynacjach w Danii. 
Kierowca autokaru zabiera i wysadza dalszych pasażerów w tych destynacjach. 

Charakterystyka przewozu w opisanym ciągu zdarzeń: Kierowca autokaru zrealizował jeden 
przewóz dwustronny na trasie Warszawa (PL) – Lalandia (DK). Potem kierowca wykonuje przewóz 
kabotażowy w Danii pomiędzy Lalandią, Zoo w Odense i Zoo w Kopenhadze. 

Konkluzja: Przewozy międzynarodowe dwustronne wyłączone są z przepisów dotyczących 
delegowania. Kierowca autokaru jest oddelegowany do Danii, gdy pierwsi pasażerowie zostaną 
zabrani/wysadzeni w Lalandii. Okres oddelegowania kończy się, gdy ostatni pasażerowie są 
zabrani/wysadzeniu pod Zoo w Kopenhadze. Tutaj ważne jest by zauważyć, że kierowca autokaru nie 
jest oddelegowany do przekroczenia granicy, ale do ostatniego miejsca wysadzania pasażerów. 

Przykład 2: Dwustronny przewóz międzynarodowy z jednym przejazdem kabotażowym i 
przewóz międzynarodowy inny niż przewóz dwustronny 

Ciąg zdarzeń: Kierowca autokaru zatrudniony w przedsiębiorstwie przewozowym, które ma siedzibę 
w Warszawie (PL), świadczy usługę międzynarodowego przewozu na stałej trasie pomiędzy Polską a 
Niemcami i Danią. Pasażerowie najpierw zabierani są z Warszawy i mają dwa różne przystanki w 
Niemczech. Zoo w Berlinie i lotnisko w Hamburgu. Na tych przystankach wysadzani są jedni i zabierani 
inni pasażerowie. Potem kierowca świadczy usługę do Danii, gdzie wszyscy pasażerowie wysadzani 
są w Kopenhadze. 

Charakterystyka przewozu w opisanym ciągu zdarzeń: Kierowca autokaru zrealizował jeden 
przewóz dwustronny na trasie Warszawa (PL) – Zoo w Berlinie (DE). Potem kierowca autokaru wykonał 
jeden przewóz kabotażowy w Niemczech pomiędzy Zoo w Berlinie i lotniskiem w Hamburgu. Na koniec 
kierowca wykonał inny niż dwustronny przewóz międzynarodowy w Danii. 

Konkluzja: Przewozy międzynarodowe dwustronne wyłączone są z przepisów dotyczących 
delegowania. Kierowca autokaru jest oddelegowany do Niemiec od tego momentu, gdy 
zabiera/wysadza pasażerów pod Zoo w Berlinie i do przekroczenia granicy niemiecko-duńskiej. 
Kierowca autokaru jest oddelegowany do Danii od momentu przekroczenia granicy i do momentu 
wysadzenia pasażerów w Kopenhadze. 

 

Pusty przejazd 

Co to jest pusty przewóz? Pusty przewóz to przewóz bez pasażerów realizowany w związku z 
przewozem dwustronnym, innym niż dwustronny przewozem międzynarodowym albo przewozem 
kabotażowym. Przewóz pusty odróżnia się od przewozu tranzytowego, gdy pierwszy z nich powiązany 
jest z wcześniejszym lub późniejszym typem transportu. 

Należy zauważyć, że przewóz pusty po którym następuje kabotaż albo inny niż dwustronny przewóz 
międzynarodowy i przewóz z powrotem do państwa członkowskiego siedziby jest zawsze wyłączony z 
przepisów w sprawie delegowania. 

Przykład 1: Międzynarodowy przewóz dwustronny i przejazd pusty 

Ciąg zdarzeń: Kierowca zatrudniony w przedsiębiorstwie przewozowym z siedzibą w Hamburgu (DE) 
przewozi uprzednio utworzoną grupę na trasie Odense (DK). Pasażerowie wysadzani są w Odense a 
kierowca wykonuje usługę przewozu pustego do Hamburga. 
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Charakterystyka przewozu w opisanym ciągu zdarzeń: Kierowca autokaru wykonał 
międzynarodowy transport dwustronny na trasie Hamburg – Odense. Kierowca następnie realizuje 
pusty przewóz na trasie Esbjerg – Hamburg. 

Konkluzja: Przewozy międzynarodowe dwustronne wyłączone są z przepisów dotyczących 
delegowania. Jeżeli międzynarodowy transport dwustronny kończy się przewozem bez pasażerów do 
państwa członkowskiego siedziby, połączenie pustego przejazdu z dwustronnym przewozem 
międzynarodowym również będzie stanowić odstępstwo od zasad delegowania. W opisanym 
przypadku kierowca autokaru nie był oddelegowany. 

Przykład 2: Międzynarodowy przewóz dwustronny i przejazd pusty 

Ciąg zdarzeń: Kierowca zatrudniony w przedsiębiorstwie przewozowym z siedzibą w Hamburgu (DE) 
przewozi uprzednio utworzoną grupę do Lalandii, Billund (DK). Tego samego dnia grupa przewożona 
jest do Blåvand (DK). Kolejnego dnia grupa przewożona jest do Odense (DK), gdzie pasażerowie są 
wysadzani, a kierowca realizuje transport powrotny do Hamburga. 

Charakterystyka przewozu w opisanym ciągu zdarzeń: Kierowca autokaru wykonał jeden 
międzynarodowy przewóz dwustronny na trasie Hamburg – Lalandia. Kierowca następnie wykonuje 
lokalne wycieczki na trasie Lalandia – Blåvand i Odense Kierowca wykonuje usługę przewozu pustego 
na trasie Odense – Hamburg. 

Konkluzja: Przewozy międzynarodowe dwustronne wyłączone są z przepisów dotyczących 
delegowania. Lokalne wycieczki w innym państwie członkowskim wyłączone są z przepisów w sprawie 
delegowania pracowników, jeżeli zabierani i wysadzani są pasażerowie w państwie członkowskim 
siedziby. Jeżeli pasażerowie nie są wysadzani w Hamburgu, lokalne wycieczki objęte są przepisami w 
sprawie delegowania. Kierowca autokaru jest oddelegowany do Danii od tego momentu, gdy 
rozpoczyna się wycieczka z Lalandii do Blåvand. Okres oddelegowania kończy się, gdy pasażerowie 
wysadzani są w Odense26 

 

 

Przewóz tranzytowy 

Co to jest przewóz tranzytowy? Przewozem tranzytowym jest usługa realizowana w państwach, 
przez które kierowca przejeżdża w związku z przewozami dwustronnymi i innymi niż dwustronne. Nie 
dokonuje się żadnego zabierania i wysadzania pasażerów w państwach tranzytu. 

Przykład 1: Międzynarodowy przewóz dwustronny i przejazd tranzytowy 

Ciąg zdarzeń: Kierowca zatrudniony w przedsiębiorstwie przewozowym z siedzibą w Paryżu (FR) 
przewozi uprzednio utworzoną grupę do Kopenhagi (DK). Kierowca autokaru przejeżdża przez Belgię 
i Niemcy. 

Charakterystyka przewozu w opisanym ciągu zdarzeń: Kierowca autokaru wykonał jeden 
międzynarodowy przewóz dwustronny na trasie Paryż – Kopenhaga. Kierowca autokaru wykonuje 
tranzyt między Belgią a Niemcami. 

 
26 Artykuł 1 ust. 4 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. 
ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące 
delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do 
wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. 
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Konkluzja: Przewozy międzynarodowe dwustronne wyłączone są z przepisów dotyczących 
delegowania. Tranzyt jest też wyłączony z przepisów o delegowaniu. W opisanym przypadku kierowca 
autokaru nie był oddelegowany. 

Przykład 2: Międzynarodowy przewóz dwustronny, międzynarodowy przewóz inny niż przewóz 
dwustronny i przewóz pusty 

Ciąg zdarzeń: Kierowca zatrudniony w przedsiębiorstwie przewozowym z siedzibą w Paryżu (FR) 
przewozi uprzednio utworzoną grupę do Kopenhagi (DK). Na trasie do Kopenhagi kierowca przejeżdża 
przez Luksemburg, gdzie zabierani są kolejni pasażerowie. Potem kierowca autokaru przejeżdża przez 
Niemcy bez zabierania/wysadzania pasażerów. 

Charakterystyka przewozu w opisanym ciągu zdarzeń: Kierowca autokaru wykonał jeden 
międzynarodowy przewóz dwustronny na trasie Paryż – Kopenhaga. Kierowca wykonuje jeden 
przewóz międzynarodowy inny niż przewóz dwustronny na trasie Luksemburg – Kopenhaga oraz 
tranzyt przez Niemcy. 

Konkluzja: Przewozy międzynarodowe dwustronne wyłączone są z przepisów dotyczących 
delegowania. Przewozy międzynarodowe inne niż dwustronne są także wyłączone z przepisów w 
sprawie delegowania pracowników, gdy są wykonywane w związku z wycieczką międzynarodową 
dwustronną. Dopuszczalne jest wykonywanie maksymalnie jednej czynności zabierania i/lub 
wysadzania w jednym z państw członkowskich, przez które przejeżdża kierowca autokaru. 

Tranzyt jest też wyłączony z przepisów o delegowaniu. W opisanym przypadku kierowca autokaru nie 
był oddelegowany. 
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