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Szanowni Czytelnicy! 

 

 Podręcznik jest trzecim zmienionym i uzupełnionym wydaniem monografii 

poświeconej problemom uzyskiwania certyfikatu kompetencji zawodowych w 

międzynarodowych przewozach osób i rzeczy. Wydanie to uwzględnia zmiany w polskim i 

europejskim prawie transportowym oraz doświadczenia z przeprowadzonych przez Oddział 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Krakowie 

kursów dla przewoźników w latach 2000-2009. Wszystkie materiały zawarte w książce 

opracowano według stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2009 roku.  

Książka jest pomyślana jako materiał pomocniczy do wykładów i ćwiczeń prowadzonych 

na kursach z zakresu przewozów międzynarodowych. Może również służyć do 

indywidualnego studiowania przez osoby przystępujące do egzaminu w trybie 

eksternistycznym. 

Zakres materiałów w książce odpowiada zakresowi ustalonemu w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dn. 9 stycznia 2002 roku w sprawie uzyskiwania certyfikatów 

kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. nr 5 z 2002r. poz.  51).  

Obejmuje on następujące zagadnienia: 

 ogólne problemy transportu międzynarodowego osób i rzeczy, 

 konwencje, umowy i dyrektywy dotyczące wykonywania przewozów 

międzynarodowych, w tym w szczególności: 

 umowa AETR regulująca czas pracy kierowców, 

 umowa INTERBUS dotycząca przewozów okazjonalnych osób, 

 konwencje wiedeńskie regulujące problemy ruchu pojazdów, 

 umowy i procedury celne, 

 formuły w kontraktach handlowych, 

 konwencje i umowy dotyczące przewozów wybranych grup rzeczy, w tym: 

materiałów niebezpiecznych. 

W opisach uwzględniono również przystąpienie Polski do Układu z Schengen. 

W końcowej części zestawiono również literaturę uzupełniającą dla osób chcących pogłębić 

swoją wiedzę. 

W załącznikach do książki wydrukowano cztery podstawowe dokumenty międzynarodowe: 

 konwencję CMR o międzynarodowym przewozie towarów, 

 umowę AETR o czasie pracy kierowców, 

 ustawę o czasie pracy kierowców z 16 kwietnia 2004 roku,  

 rozporządzenie 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych 

przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. 

Zestawiono też kilka wzorów dokumentów ważnych dla transportu międzynarodowego oraz 

instrukcję wg ADR 2009. 
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