
U C H W A Ł A  

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 marca 2012 r. 

ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wprowadza do jej tekstu następujące 

poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 1, w ust. 4b w pkt 2 w lit. a przed wyrazami „przez przedsiębiorcę” 

dodaje się wyraz „prowadzonymi”; 

 

 

2)  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”; 

 

 

3)  w art. 1 w pkt 1, w ust. 4b w pkt 2 w lit. b wyrazy „siedzibie tego przedsiębiorcy” 

zastępuje się wyrazami „lokalu przedsiębiorstwa”; 

 

 

4)  w art. 1 w pkt 1, w ust. 4b w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) po ustaleniu opłaty ryczałtowej za przewóz przed rozpoczęciem tego przewozu; 

zapłata za przewóz regulowana jest na rzecz przedsiębiorcy w formie 

bezgotówkowej; dopuszcza się wniesienie opłat gotówką w lokalu 

przedsiębiorstwa”; 

 

 

5)  w art. 1 w pkt 1, w ust. 4b w części wspólnej wyliczenia po wyrazie „przedsiębiorcy” 

dodaje się wyrazy „lub stanowiącymi przedmiot leasingu tego przedsiębiorcy”. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 
 

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE 

 

Na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2012 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie 

ustawy o transporcie drogowym i uchwalił do niej 5 poprawek.  

Przepis art. 18 ust. 4b pkt 2 lit. a1) 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. Senat uznał, że 

celem przepisu jest podkreślenie, że przedsiębiorca nie musi osobiście wykonywać przewozu, 

jednak w obecnym brzmieniu przepis nie spełnia takiej funkcji. Dlatego Senat przyjął 

poprawkę nr 1. 

Wprowadzając poprawkę nr 2 Senat ujednolicił terminologię ustawy z terminologia 

Kodeksu cywilnego. 

Nowelizacja zakłada obowiązek zawarcia umowy przewozu okazjonalnego 

w siedzibie przedsiębiorcy (art. 18 ust. 4b pkt 2 lit. b). 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 w myśl ustawy uchwalonej przez 

Sejm zawarcie umowy ma następować na terenie miejscowości (np. Warszawy) będącej 

siedzibą przedsiębiorcy. Ponadto literalne brzmienie omawianego przepisu ogranicza jego 

zastosowanie tylko do przedsiębiorców będących osobami prawnymi oraz na mocy art. 331 

§ 1 Kodeksu cywilnego jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, 

którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Senat uznał, że intencją ustawodawcy był nakaz 

zawarcia umowy za przejazd w lokalu należącym do przedsiębiorcy (niezależnie od tego czy 

jest on osobą fizyczną czy prawną) i wprowadził poprawkę nr 3. 

 

                                                 
1) Ilekroć w uzasadnieniu pojawi się oznaczenie przepisu bez wskazania aktu normatywnego, należy odnieść je 

do ustawy o transporcie drogowym. 
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Senat uchwalił poprawkę nr 4 uznając, że nie ma uzasadnienia dla obowiązku 

dokonywania opłaty za przewóz okazjonalny przed wykonaniem usługi. Zdaniem Senatu 

wystarczającym jest obowiązanie stron do ustalenia ceny przejazdu przed jego rozpoczęciem. 

Jednocześnie poprawka umożliwia uiszczenie poza lokalem przedsiębiorstwa wynagrodzenia 

za przewóz w formie bezgotówkowej. 

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

dopuszczalny gdy samochód niespełniający kryterium konstrukcyjnego będzie wyłączną 

własnością przedsiębiorcy. Oznacza to, że zakazany będzie przewóz okazjonalny 

samochodami, będącymi własnością innej osoby  lub przedmiotem współwłasności. Tak 

ukształtowaną reglamentację wykonywania przewozów okazjonalnych Senat uznał za zbyt 

restrykcyjną i postanowił umożliwić działalność w zakresie przewozu okazjonalnego również 

samochodami będącymi przedmiotem leasingu (poprawka nr 5). 

 

 

 

 

 
 


