
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. Druk nr 306 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ 

oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 
PAŃSTWOWEJ 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 20 marca 2013 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 20 marca 2013 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy 
kierowców 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 i 24. 

 
 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator 
Andrzej Owczarek dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt 21 zestawienia wniosków). 

 
 
 

Przewodniczący Komisji Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Gospodarki Narodowej 

(-) Janusz Sepioł (-) Stanisław Jurcewicz 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy 

o czasie pracy kierowców 

 

 

1)  w art. 1: 

a) w pkt 4 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…)  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Licencji na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się 

przedsiębiorcy, jeżeli:”,”, 

b) w pkt 12 w lit. a po wyrazach „w ust. 1” dodaje się dwukropek, 

pozostałą treść oznacza się jako tiret pierwsze oraz dodaje się tiret 

drugie w brzmieniu: 

„– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) jeżeli posiadacz licencji na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób taksówką samowolnie zmienia 

wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 

zainstalowanych w pojeździe;”,”; 

 

Poprawka  
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 

2)  w art. 1 w pkt 6, w art. 7d w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia 

wyraz „jeżeli” zastępuje się wyrazami „w szczególności jeżeli”; 

 

Poprawka sen. 
A. Owczarka 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

3)  w art. 1 w pkt 9, w art. 11 w ust. 3 skreśla się wyrazy „, z 

zastrzeżeniem art. 11a”; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
 

4)  w art. 1 w pkt 9, w art. 11 w ust. 4 skreśla się wyrazy „lit. a i b”; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KGN  
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawki nr 6. 

 

5)  w art. 1 w pkt 11, w art. 13 w ust. 2: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „lub licencji” zastępuje 

się wyrazami „, licencji wspólnotowej lub licencji, o której mowa 

w art. 5b ust. 1 pkt 1 lub 2 lub ust. 2”, 

b) w części wspólnej wyliczenia: 

– użyte po raz pierwszy wyrazy „art. 5a” zastępuje się wyrazami 

„art. 5 ust. 2”, 

– wyrazy „art. 5a ust. 1 lub art. 5c ust. 1” zastępuje się wyrazami 

„art. 5a lub art. 5c ust. 1 lub 2”; 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
 

6)  w art. 1 w pkt 11, w art. 13 w ust. 2 w części wspólnej wyliczenia: 

a) użyte po raz pierwszy wyrazy „art. 5a” zastępuje się wyrazami 

„art. 5”, 

b) wyrazy „art. 5a ust. 1 lub art. 5c ust. 1” zastępuje się wyrazami 

„art. 5a lub art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2”; 

 

Poprawka 
KSTAP 

7)  w art. 1 w pkt 30, w art. 37 w ust. 1 skreśla się wyrazy „w drogowym 

transporcie”; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
 

8)  w art. 1 w pkt 39, w ust. 1 część wspólną pkt 2 oznacza się jako część 

wspólną ust. 1; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
 

9)  w art. 1 w pkt 40 w zdaniu wstępnym wyrazy „nadać brzmienie” 

zastępuje się wyrazami „otrzymuje brzmienie”; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
 

10)  w art. 4 w ust. 1 po wyrazach „krajowego transportu drogowego” 

dodaje się wyrazy „osób lub licencji na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego rzeczy”; 

 

Poprawka sen. 
A. Owczarka 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 11 wyklucza głosowanie poprawki nr 12. 

 

11)  w art. 4 w ust. 1: 

a) wyrazy „art. 5a lub art. 5c” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 2 lub 

art. 5c ust. 1 lub 2”, 

b) wyraz „licencję” zastępuje się wyrazami „licencję, o której mowa 

w art. 5b ust. 1 pkt 1 lub 2 lub ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 

1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”; 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 

12)  w art. 4 w ust. 1 wyrazy „art. 5a lub art. 5c” zastępuje się wyrazami 

„art. 5 lub art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2”; 

 

Poprawka 
KSTAP 

 Uwaga: 

Poprawki nr 13 i 19 należy głosować łącznie. 

Nieprzyjęcie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację 

poprawki nr 21. 

 

13)  w art. 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku gdy przedsiębiorca złożył przed dniem wejścia 

w życie ustawy wniosek o przedłużenie uprawnień przewozowych 

wynikających z licencji, wydanej na podstawie art. 4 ust. 1 albo art. 5 

ust. 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o 

transporcie drogowym (Dz. U. Nr 211 poz. 2050 oraz z 2004 r. 

Nr 273, poz. 2703), właściwy organ po sprawdzeniu spełniania przez 

przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w art. 5a ustawy, o której 

mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wydaje 

licencję wspólnotową.”; 

 

Poprawka sen. 
A. Owczarka 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 14 i 20 należy głosować łącznie. 

 

14)  w art. 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku gdy przedsiębiorca złożył przed dniem wejścia 

w życie ustawy wniosek o przedłużenie uprawnień przewozowych 

wynikających z licencji na wykonywanie transportu drogowego 

Poprawka 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
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taksówką, właściwy organ po sprawdzeniu spełniania przez 

przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, 

o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

wydaje licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w 

zakresie przewozu osób taksówką.”; 

 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 15 spowoduje odpowiednią modyfikację 

poprawki nr 16. 

 

15)  w art. 5: 

a) w ust. 1 wyrazy „Licencja na krajowy transport drogowy” zastępuje 

się wyrazami „Licencja na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego”, 

b) w ust. 2 wyrazy „Licencja na międzynarodowy transport drogowy” 

zastępuje się wyrazami „Licencja na wykonywanie 

międzynarodowego transportu drogowego”; 

 

Poprawka sen. 
A. Owczarka 
poparta przez 
połączone komisje 

16)  w art. 5 w ust. 1 przed wyrazami „uprawnia do” dodaje się wyrazy 

„osób lub licencja na krajowy transport drogowy rzeczy”; 

 

Poprawka sen. 
A. Owczarka 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 17 wyklucza głosowanie poprawki nr 18. 

 

17)  w art. 5: 

a) w ust. 1 wyrazy „dokumentu, o którym mowa w art. 5 ust. 1” 

zastępuje się wyrazami „zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego lub licencji, o których mowa w art. 4 

ust. 1”, 

b) w ust. 2 wyrazy „licencji wspólnotowej” zastępuje się wyrazami 

„licencji wspólnotowej, o której mowa w art. 4 ust. 2”; 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 

18)  w art. 5 w ust. 1 wyrazy „dokumentu, o którym mowa w art. 5 ust. 1” 

zastępuje się wyrazami „odpowiednio zezwolenia na wykonywanie 

zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, o których mowa w art. 4 

Poprawka 
KSTAP 
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ust. 1”; 

 

19)  w art. 5 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Licencja, wydana na podstawie art. 4 ust. 1 albo art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie 

drogowym uprawnia do wykonywania przewozów w krajowym i 

międzynarodowym transporcie drogowym, zgodnie z rodzajem 

przewozów w niej określonym, oraz uzyskania zezwolenia 

zagranicznego na przewóz osób lub rzeczy, do czasu upływu terminu 

jej ważności lub wydania licencji wspólnotowej, o której mowa w 

art. 4 ust. 3.”; 

 

Poprawka sen. 
A. Owczarka 
poparta przez 
połączone komisje 

20)  w art. 5 dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką 

uprawnia do wykonywania krajowego transportu drogowego w 

zakresie przewozu osób taksówką do czasu upływu terminu jej 

ważności lub wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, o której mowa w art. 

4 ust. 4.”; 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 

21)  w art. 5: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku gdy przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie 

wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

osób lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

rzeczy albo wniosek o zmianę danych określonych w tych licencjach, 

właściwy organ wydaje licencję, zgodną ze wzorem określonym 

w dotychczasowych przepisach.”, 

b) dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu: 

„4. W przypadku gdy przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie 

dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego osób lub licencji na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego rzeczy, właściwy organ po sprawdzeniu spełnienia przez 

Poprawka sen. 
A. Owczarka 
poparta przez 
połączone komisje 
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przedsiębiorcę wymogu zdolności finansowej, wydaje wypis z licencji 

zgodny ze wzorem określonym w dotychczasowych przepisach. 

5. W przypadku gdy przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie 

wtórnika licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu 

drogowego albo licencji wydanej na podstawie art. 4 ust. 1 albo art. 5 

ust. 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o 

transporcie drogowym albo wniosek o zmianę danych określonych 

w tych licencjach, właściwy organ wydaje licencję, zgodną ze wzorem 

określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych 

zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych 

(Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 72, z późn. zm.) lub 

rozporządzeniu 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 

i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. Urz. UE L 300 

z 14.11.2009, str. 88, z późn. zm.). 

6. W przypadku gdy przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie 

dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie międzynarodowego 

transportu drogowego albo licencji wydanej na podstawie art. 4 ust. 1 

albo art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy 

o transporcie drogowym właściwy organ po sprawdzeniu spełnienia 

przez przedsiębiorcę wymogu zdolności finansowej, wydaje wypis z 

licencji zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 

2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku 

międzynarodowych przewozów drogowych lub rozporządzeniu 

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 

i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006.”; 
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22)  w art. 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Przedsiębiorcę posiadającego licencję na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego osób, licencję na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego rzeczy, licencję na wykonywanie 

międzynarodowego zarobkowego przewozu osób autokarem lub 

autobusem lub licencję na wykonywanie międzynarodowego 

zarobkowego przewozu rzeczy albo licencję, wydaną na podstawie 

art. 4 ust. 1 albo art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. 

o zmianie ustawy o transporcie drogowym, uznaje się za 

posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego.”; 

 

Poprawka sen. 
A. Owczarka 
poparta przez 
połączone komisje 

23)  w art. 6 po użytych dwukrotnie wyrazach „art. 20 ust. 2” dodaje się 

wyrazy „, art. 29b”; 

 

Poprawka sen. 
A. Owczarka 
poparta przez 
połączone komisje 

24)  art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 38 lit. a, pkt 39, pkt 50 lit. c i pkt 52 

lit. e oraz art. 2, które wchodzą w życie po upływie 60 dni od dnia 

ogłoszenia.”. 

 

Poprawka sen. 
A. Owczarka 
poparta przez 
połączone komisje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


