
Warszawa, dnia 18 kwietnia 2012 r. 
 
 
 

 

 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym 

(druk nr 87) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Opiniowana ustawa ma na celu zmianę zasad prowadzenia przewozu okazjonalnego, 

czyli przewozu osób samochodem osobowym innego niż przewóz taksówką oraz wprowadza 

zmiany w zakresie obejmującym Inspekcję Transportu Drogowego. 

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym zarobkowy przewóz osób samochodami 

osobowymi może być wykonywany taksówką lub samochodem osobowym niebędącym 

taksówką (przewóz okazjonalny). Jedna z ostatnich nowelizacji ustawy o transporcie 

drogowym uzależniła możliwość wykonywania tego ostatniego od spełniania przez pojazd, 

którym świadczony jest przewóz, kryterium konstrukcyjnego – przeznaczenia do przewozu 

powyżej 7 osób łącznie z kierowcą. Zmiany te weszły w życie z dniem 7 kwietnia 2011 r., 

a na mocy przepisów przejściowych, znalazły zastosowanie do osób dotychczas świadczących 

przewozy okazjonalne, od dnia 7 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie 

ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 48, poz. 247)). 

Intencją opisanej wyżej zmiany było wyłączenie możliwości świadczenia usług quasi 

taksówkowych w ramach przewozu okazjonalnego z jednoczesnym pozostawieniem 

możliwości świadczenia przewozów okazjonalnych, na dotychczasowych zasadach, 

w przypadku innych, uznanych za odpowiednie przez ustawodawcę, form przewozu 

okazjonalnego. Takiego podziału nie zagwarantowało jednak przyjęte kryterium 

"konstrukcyjne". Nie uwzględnia ono bowiem różnych form prowadzenia działalności 

polegającej na świadczeniu przewozów okazjonalnych niebędących alternatywą dla 

przewozów taksówkowych (usługi świadczone w ramach różnego rodzaju uroczystości, 

ślubów, wesel, chrzcin, konferencji, sympozjów itp.). Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 

2011 r. ustawodawca przesądził, że okazjonalny przewóz osób samochodami przeznaczonymi 

do przewozu mniej niż 7 osób będzie możliwy jedynie w przypadku wykonywania przewozu 
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szczególną kategorią pojazdów - samochodami zabytkowymi. W tym miejscu przytoczyć 

można stosowne uwagi, poczynione w przedstawionej przez Biuro Legislacyjne, opinii do 

powyższej ustawy: „intencją (ustawy) było umożliwienie prowadzenia działalności na 

dotychczasowych zasadach przedsiębiorcom świadczącym przewóz osób podczas różnego 

rodzaju uroczystości (…). W tym wypadku ograniczenie świadczenia usług jedynie do 

samochodu zabytkowego (…) nasuwa wątpliwości. (…). Wyklucza (bowiem) z zakresu 

normowania art. 18 ust. 4b inne rodzaje samochodów, które ze względu na swoją 

unikatowość, mogą służyć do świadczenia usług podczas wskazanych wyżej uroczystości. 

Oznacza to, że osoby świadczące usługi tego rodzaju pojazdami, w terminie roku od dnia 

wejścia w życie ustawy, będą zmuszone zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej, 

bez możliwości jej kontynuowania. Uznając za słuszny główny cel ustawy (…) jakim jest 

ujednolicenie zasad świadczenia usług przewozu osób, należy jednak uznać, że opisane wyżej 

szczegółowe rozwiązania mogą budzić wątpliwości konstytucyjne, związane z ograniczeniem 

swobody wykonywania działalności gospodarczej.” 

Opiniowana ustawa dostrzegając ułomność regulacji wprowadzonych nowelą z dnia 

4 lutego 2011 r. dopuszcza wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodami osobowymi 

niespełniającymi kryterium „konstrukcyjnego” jeżeli przewóz ten świadczony jest przez 

przedsiębiorcę na podstawie pisemnej umowy zawartej w siedzibie przedsiębiorcy i po 

wcześniejszym uiszczeniu, także w siedzibie przedsiębiorcy, opłaty ryczałtowej.  

 

Opiniowana ustawa ponadto wprowadza do ustawy o transporcie drogowym zmiany 

w przepisach dotyczących Inspekcji Transportu Drogowego. Zgodnie z przedmiotową 

nowelizacją kary pieniężne oraz grzywny nakładane przez inspektorów Inspekcji Transportu 

Drogowego na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym, a także przepisów 

ustawy – Prawo o ruchu drogowym i przepisów ustawy o przewozie towarów 

niebezpiecznych mają być przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Głównego 

Inspektoratu Transportu Drogowego. Zgodnie z nowelizacją, w celu realizacji zadań, 

Inspekcja Transportu Drogowego uzyskuje też bezpośredni dostęp (w drodze teletransmisji) 

do danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Opiniowana ustawa ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 30 marca 2012 r. 

w oparciu o przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 258). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowej Komisji Infrastruktury.  

Poprawki Komisji Infrastruktury rozszerzyły zakres przedmiotowy projektu, poza 

kwestie związane ze zmianą zasad prowadzenia przewozu okazjonalnego, poprzez dodanie 

nowych rozwiązań zmieniających przepisy dotyczące Inspekcji Transportu Drogowego. Biuro 

Legislacyjne Kancelarii Sejmu wskazywało na problem niekonstytucyjności trybu 

wprowadzenia tych poprawek. 

W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) wniesiono 8 dodatkowych 

poprawek, z których podczas głosowania w trzecim czytaniu przyjęto 4 poprawki, mieszczące 

się w meritum sprawozdania Komisji Infrastruktury. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) Nowelizacja art. 52, art. 56 oraz art. 67 ustawy o transporcie drogowym została 

dokonana poprawką wniesioną w Sejmie pomiędzy pierwszym i drugim czytaniem. 

 Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego podstawowe treści, które 

znajdą się ostatecznie w ustawie powinny przebyć pełną drogę procedury trzech czytań, 

a wiec muszą być objęte materią projektu przekazanego do Sejmu (art. 118 i art. 119 

Konstytucji).  

Jak podkreśla Trybunał Konstytucyjny, "treść zgłoszonych podczas rozpatrywania 

projektu ustawy przez Sejm poprawek nie może iść tak daleko, aby uczynić przedmiotem 

kolejnych czytań projekt, którego zakres w takim stopniu różni się od złożonej inicjatywy 

ustawodawczej, że jest to w istocie projekt "innej" ustawy". W wyrokach K 37/03 oraz K 

45/05 Trybunał wskazał, że "wnoszenie poprawek oznacza prawo składania wniosków, 

polegających na propozycji wykreślenia, dopisania lub zastąpienia innymi określonych 

wyrazów lub określonej części projektu ustawy, niemniej prawo przedkładania poprawek nie 

może przekształcać się w surogat prawa inicjatywy ustawodawczej". W orzeczeniach 

wskazuje się również, że dopuszczalny zakres poprawek nie powinien wychodzić poza zakres 

przedmiotowy projektu, lecz generalnie pogłębiać ten zakres (K 3/98).  

 Na szczególną uwagę zasługuje orzeczenie z 24 marca 2009 r. (sygn. akt K 53/07) w 

którym Trybunał rozpatrywał dopuszczalność poprawki zgłoszonej w Sejmie w trakcie 
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posiedzenia komisji przed drugim czytaniem. W dniu 8 czerwca 2006 r. do ustawy o 

finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, w trakcie posiedzenia 

połączonych sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rodziny i Praw Kobiet 

zgłoszono m.in. poprawkę polegającą na dodaniu do ustawy art. 15, który modyfikował 

zasady udzielania kredytów przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Trybunał 

Konstytucyjny uznał, że analizowana poprawka stanowiła nowość normatywną, wychodząc 

poza zakres projektu ustawy, podlegający procedurze legislacyjnej określonej przez przepisy 

Konstytucji i Regulamin Sejmu. Wyjście wspomnianej poprawki poza materialny zakres 

projektu ustawy o finansowym wsparciu rodzin spowodowało naruszenie tożsamości tego 

projektu ustawy. W konsekwencji naruszony został również art. 119 ust. 1 Konstytucji. W 

trzech czytaniach nie był bowiem rozpatrywany ten sam projekt ustawy, skoro poprawka 

wychodząca poza tożsamość materialną projektu rządowego nie była rozpatrywana w trzech 

czytaniach.  

 Aby odnieść przedstawione normy konstytucyjne do omawianej poprawki należy w 

pierwszej kolejności ustalić, czy poprawka dotyczy materii projektu ustawy.  

 Przepisy projektu dotyczyły jedynie wyłączenia możliwości świadczenia usług quasi 

taksówkowych w ramach przewozu okazjonalnego z jednoczesnym pozostawieniem 

możliwości świadczenia przewozów okazjonalnych, na dotychczasowych zasadach, 

w przypadku innych, uznanych za odpowiednie przez ustawodawcę, form przewozu 

okazjonalnego.  

Tymczasem dodane poprawką przepisy określają organizację i uprawnienia Inspekcji 

Transportu Drogowego oraz określają rachunek bankowy, na który mają wpływać kwoty kar i 

grzywien wymierzanych przez Inspekcję.  

Przepisy poprawki nie tylko stanowią odrębność logiczną (porównanie zakresów  

przepisów), ale również nie są rozwinięciem zamysłu projektodawcy. Brakuje jakiegokolwiek 

związku między  projektem a poprawką.  

Poprawki dotyczące Inspekcji Transportu Drogowego nie przeszły więc pełnej 

procedury trzech czytań i wykroczyły poza materię projektu ustawy przekazanej przez rząd 

do Sejmu. Nie mogły też być objęte pełnym rozmysłem legislacyjnym i obowiązkowymi 

konsultacjami społecznymi.  

 

Oznacza to, że w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego uzasadniane jest 

postawienie przepisowi art. 1 pkt 2-4 zarzutu niezgodności z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 

Konstytucji. 
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 Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1 skreśla się pkt 2-4; 

 

2) Przepis art. 18 ust. 4b pkt 2 lit. a stanowi, że dopuszcza się przewóz okazjonalny 

samochodami osobowymi niespełniającymi kryterium konstrukcyjnego określonego w ust. 

4a, przez przedsiębiorcę świadczącego usługi przewozowe albo zatrudnionego przez niego 

kierowcę.  

Brzmienie przepisu oraz jego kontekst, a w szczególności zestawienie lit. a i b z ust. 

4b sugeruje, że stroną umowy może być zatrudniony przez przedsiębiorcę kierowca. W 

rzeczywistości usługodawcą zawsze będzie przedsiębiorca, niezależnie od tego czy przewozu 

będzie dokonywał osobiście, czy korzystając z pracy innych osób. Być może ustawodawca 

chciał podkreślić, że przedsiębiorca nie musi osobiście wykonywać przewozu, jednak w 

obecnym brzmieniu przepis nie spełnia takiej funkcji.  

 Propozycja poprawek: 

 

- w art. 1 w pkt 1, w ust. 4b w pkt 2 skreśla się lit. a; 

albo 

- w art. 1 w pkt 1, w ust. 4b w pkt 2 w lit. a przed wyrazem „przez” dodaje się wyraz 

„prowadzonymi”;   

 

3) Nowelizacja zakłada obowiązek zawarcia umowy i uiszczenia opłaty za przejazd w 

siedzibie przedsiębiorcy (art. 18 ust. 4b pkt 2 lit. b i c) . 

Z art. 41 kodeksu cywilnego wynika, że jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie 

stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której mieści się jej organ 

zarządzający. Miejscowość należy rozumieć jako określony teren zabudowany i zamieszkany 

przez ludność, który da się wyodrębnić geograficznie. Może to być zarówno miasto, wieś, jak 

i osada (A. Kidyba: Komentarz do art.41 Kodeksu cywilnego, komentarz LEX 2009).  

Wobec tego zawarcie umowy i płatność mają następować na terenie miejscowości (np. 

Warszawy) będącej siedzibą przedsiębiorcy. Ponadto literalne brzmienie omawianego 

przepisu ogranicza jego zastosowanie tylko do osób prawnych oraz na mocy art. 331 § 1 

Kodeksu cywilnego do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym 

ustawa przyznaje zdolność prawną. 
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Wydaje się, że intencją ustawodawcy był nakaz zawarcia umowy i uiszczenia opłaty 

za przejazd w lokalu należącym do przedsiębiorcy (niezależnie od tego czy jest on osobą 

fizyczną czy prawną). Jeżeli tak, to należy wprowadzić następującą poprawkę: 

 

- w art. 1 w pkt 1, w ust. 4b w pkt 2: 

a) w lit. b wyrazy „siedzibie tego przedsiębiorcy” zastępuje się wyrazami „lokalu 

przedsiębiorstwa”; 

b) w lit. cwyrazy „siedzibie przedsiębiorcy” zastępuje się wyrazami „lokalu 

przedsiębiorstwa”; 

 

4) Warunkiem wykonywania przewozu okazjonalnego samochodami osobowymi 

niespełniającymi kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ma być 

wcześniejsze uiszczeniu opłaty ryczałtowej za przewóz, w formie bezgotówkowej lub 

gotówkowej (art. 18 ust. 4b pkt 2 lit. c). Podział opłat na gotówkowe lub bezgotówkowe jest 

dychotomiczny, to znaczy, że te formy płatności wykluczają się wzajemnie i wspólnie 

wyczerpują wszystkie formy opłat. Wobec tego przytoczone wyszczególnienie opłat 

gotówkowych i bezgotówkowych nie niesie treści normatywnej, i jako takie powinno zostać 

skreślone: 

 

- w art. 1 w pkt 1, w ust. 4b w pkt 2 w lit. c skreśla się wyrazy „w formie bezgotówkowej lub 

gotówkowej”; 

 

5) Zgodnie z nowym brzmieniem art. 18 ust. 4b przewóz okazjonalny będzie dopuszczalny 

gdy samochód będzie wyłączną własnością przedsiębiorcy. 

Oznacza to, że zakazany będzie przewóz okazjonalny samochodami, jeżeli: 

a) samochód będzie własnością innej osoby  (m.in. leasing, przewłaszczenie na 

zabezpieczenie, sprzedaż z zastrzeżeniem własności), 

b) samochód będzie przedmiotem współwłasności (w tym również małżeńskiej 

wspólności ustawowej). 

Tak ukształtowana reglamentacja wykonywania przewozów okazjonalnych wydaje się 

zbyt restrykcyjna. Trudno uzasadnić taki jej kształt. W tym miejscu rodzi się pytanie o 

zgodność takiej regulacji z art. 22 Konstytucji stanowiącym, że ograniczenie wolności 

działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko ze względu na ważny interes publiczny.  
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W razie uznania, że nie istnieje ważny społeczny interes uzasadniający omawianą 

regulację, należy wprowadzić następującą poprawkę: 

 

- w art. 1 w pkt 1, w ust. 4b w części wspólnej wyliczenia skreśla się wyrazy „i będącymi 

wyłączną własnością przedsiębiorcy”; 

 

6) Zgodnie z nowym brzmieniem art. 67 ust. 3 w celu realizacji zadań określonych w art. 

50, Inspekcja może, w drodze teletransmisji danych, korzystać z bezpośredniego dostępu do 

danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wyrażenie „W celu 

realizacji zadań określonych w art. 50” można odczytywać na dwa sposoby. 

Być może jest to uzasadnienie dla dalszej części przepisu. Jednak wtedy ze względu 

na niedopuszczalność zamieszczania w ustawie wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm 

prawnych (§ 11 Zasad techniki prawodawczej), należałoby ten fragment przepisu skreślić. 

Przytoczone wyrażenie może też oznaczać przesłankę korzystania z bezpośredniego 

dostępu do danych zgromadzonych w KRS. Nie wydaje się jednak, by była możliwość 

badania tej przesłanki przy uzyskiwaniu dostępu do danych KRS. Byłaby to więc przesłanka 

pozorna, nieuwzględniana w stosowaniu przepisu. Wobec tego nie powinna znajdować się w 

przepisie.  

Powyższe uzasadnia następującą poprawkę: 

 

- w art. 1 w pkt 4, w ust. 3 skreśla się wyrazy „W celu realizacji zadań określonych w art. 50,” 

 

7) Poprawki redakcyjne: 

 

a) w art. 1 w pkt 1, w ust. 4b w pkt 2 w lit. b wyrazy „pisemnej umowy zawartej” zastępuje 

się wyrazami „umowy zawartej w formie pisemnej”; 

b) w art. 1 w pkt 4, w ust. 3 wyraz „określi” zastępuje się wyrazem „określają”. 

 

 

Michał Gil                                  Szymon Giderewicz 

legislator                                    starszy legislator 

 

 


