
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. 

o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 813) 

 

U S T A W A   z dnia z dnia 6 września 2001 r. o TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1414, z późn. zm.) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania: 

1)   krajowego transportu drogowego; 

2)   międzynarodowego transportu drogowego; 

3)   niezarobkowego krajowego przewozu drogowego; 

4)   niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego. 

2. Ustawa określa również: 

1)   zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego; 

2)   odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego: 

a)  podmiotów wykonujących przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym 

przewozem, 

b)  kierowców, 

c)  osób zarządzających transportem, 

d)  innych osób wykonujących czynności związane z przewozem drogowym[.]<,> 

<3) zasady i tryb wyznaczania dworców, w których jest udzielana pomoc osobom 

niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej; 

4) zasady ochrony praw pasażerów.> 

Art. 39f. 

1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy obowiązany jest uzyskać wpis do polskiego 

krajowego prawa jazdy, potwierdzający spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a 

ust. 1 pkt 3 i 4 oraz odpowiednio pkt 5 lub 6. 

2. Zasady dokonywania wpisu, o którym mowa w ust. 1, określa art. 15 ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 

3. Dla kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

posiadającego prawo jazdy wydane przez państwo trzecie, wykonującego lub 

zamierzającego wykonywać przewóz drogowy rzeczy na rzecz przedsiębiorcy mającego 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzeniem spełnienia wymagań, o 

których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 5 i 6, jest świadectwo kierowcy. 

4. [Kierowcy niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

posiadającemu prawo jazdy wydane przez państwo trzecie, wykonującemu lub 

zamierzającemu wykonywać przewóz drogowy osób na rzecz przedsiębiorcy mającego 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał kwalifikację wstępną lub 
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ukończył szkolenie okresowe i ubiega się o wpis do prawa jazdy potwierdzający spełnienie 

wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1, właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania starosta, w trybie, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wymienia posiadane przez niego prawo jazdy 

zagraniczne na polskie krajowe prawo jazdy, dokonując jednocześnie wpisu 

potwierdzającego te wymagania.] <Kierowcy niebędącemu obywatelem państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, posiadającemu prawo jazdy wydane przez 

państwo trzecie, wykonującemu lub zamierzającemu wykonywać przewóz drogowy 

osób na rzecz przedsiębiorcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, który uzyskał kwalifikację wstępną lub ukończył szkolenie okresowe i 

ubiega się o wpis do prawa jazdy potwierdzający spełnienie wymagań, o których 

mowa w art. 39a ust. 1, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania starosta, w 

trybie, o którym mowa  w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami  (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 i 970), wymienia posiadane przez 

niego prawo jazdy zagraniczne na polskie prawo jazdy, dokonując jednocześnie 

wpisu potwierdzającego te wymagania.> Dodatkowym warunkiem wymiany prawa 

jazdy jest złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnieniu lub nawiązaniu 

współpracy z tym kierowcą, który będzie wykonywał lub wykonuje na jego rzecz 

przewozy drogowe. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. W przypadku osoby nieposiadającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i niewykonującej przewozów na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wymagania, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 5 i 6, uznaje 

się za spełnione, gdy osoba ta posiada w prawie jazdy albo w karcie kwalifikacji kierowcy 

aktualny wpis potwierdzający ukończenie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego 

w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

9. W przypadku osoby zamieszkałej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonującej 

przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę za granicą wymagania, o których mowa w 

art. 39a ust. 1 pkt 6, uznaje się za spełnione, gdy osoba ta posiada w prawie jazdy albo w 

karcie kwalifikacji kierowcy aktualny wpis potwierdzający ukończenie szkolenia 

okresowego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

[Art. 47a. 

Zadania organów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 i 

ust. 4 pkt 2 i 3, art. 16b ust. 1 i 4, art. 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 33 ust. 8 i 9a, są 

wykonywane jako zadania własne.] 
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<Art. 47a. 

Zadania organów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 

pkt 1 i ust. 4 pkt 2 i 3, art. 16b ust. 1 i 4, art. 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 33 ust. 8 i 9a, art. 

47b ust. 2–4, art. 82b ust. 2 pkt 1 i 3, art. 82c ust. 3, art. 82e, art. 82f ust. 1 oraz art. 95b 

ust. 2, są wykonywane jako zadania własne.> 

<Rozdział 8a 

Wyznaczanie dworców, w których jest udzielana pomoc osobom 

niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej 

Art. 47b. 

1. Dworzec w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 

publicznym transporcie zbiorowym: 

1) którego właścicielem lub współwłaścicielem w części większej niż połowa 

udziałów we współwłasności jest jednostka samorządu terytorialnego oraz 

2) który jest zlokalizowany w mieście powyżej 50 000 mieszkańców, oraz z 

którego rocznie odjeżdża powyżej 500 000 pasażerów 

– podlega obowiązkowi dostosowania do udzielania pomocy osobom 

niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej w zakresie 

określonym w załączniku I lit. a do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w 

transporcie autobusowym i autokarowym i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 

2006/2004 (Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2011, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 

nr 181/2011”. 

2. Jednostka, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązana corocznie do dnia 31 marca 

przeprowadzić analizę dotyczącą spełniania przez dworzec, którego jest 

właścicielem lub współwłaścicielem w części większej niż połowa udziałów we 

współwłasności, kryteriów określonych w ust. 1 pkt 2. Wyniki analizy przekazuje 

się niezwłocznie wojewodzie. 

3. Jednostka, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie roku następującym po roku, w 

którym dworzec, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem w części większej 

niż połowa udziałów we współwłasności, spełnił kryteria określone w ust. 1 pkt 2, 

jest obowiązana dostosować dworzec do udzielania pomocy osobom 

niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej w zakresie 

określonym w załączniku I lit. a do rozporządzenia nr 181/2011, zwaną dalej 

„udzielaniem pomocy”. 

4. Jednostka, o której mowa w ust. 1 pkt 1, po dostosowaniu dworca do udzielania 

pomocy jest obowiązana niezwłocznie wystąpić do ministra właściwego do spraw 

transportu, za pośrednictwem wojewody, z wnioskiem o wyznaczenie tego dworca 

jako dworca, w którym jest udzielana pomoc. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się dokumenty potwierdzające 

dostosowanie dworca do udzielania pomocy. 
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Art. 47c. 

1. Właściciel dworca, który nie spełnia kryteriów określonych w art. 47b ust. 1 pkt 1 lub 

2, w przypadku dostosowania tego dworca do udzielania pomocy może wystąpić do 

ministra właściwego do spraw transportu, za pośrednictwem wojewody, 

z wnioskiem o wyznaczenie tego dworca jako dworca, w którym jest udzielana 

pomoc. Przepis art. 47b ust. 5 stosuje się. 

2. Na wniosek właściciela złożony do ministra właściwego do spraw transportu, za 

pośrednictwem wojewody, dworzec wyznaczony zgodnie z ust. 1 do udzielania 

pomocy może zostać pozbawiony statusu dworca wyznaczonego do jej udzielania. 

Art. 47d. 

1. Minister właściwy do spraw transportu może zawrzeć z podmiotem zarządzającym 

dworcem spełniającym kryteria określone w art. 47b ust. 1 pkt 2, niebędącym: 

1) jednostką samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 47b ust. 1 pkt 1 lub 

2) właścicielem dworca, o którym mowa w art. 47c ust. 1, który wystąpił z 

wnioskiem, o którym mowa w tym przepisie 

– porozumienie na podstawie którego podmiot zarządzający dworcem dostosuje ten 

dworzec do udzielania pomocy w terminie określonym w tym porozumieniu.  

2. Po dostosowaniu dworca, o którym mowa w ust. 1, do udzielania pomocy minister 

właściwy do spraw transportu wyznacza ten dworzec jako dworzec, w którym jest 

udzielana pomoc, poprzez jego zamieszczenie w wykazie, o którym mowa w art. 

47g. 

Art. 47e. 

W przypadku gdy dworzec wyznaczony do udzielania pomocy przestał spełniać kryteria 

określone w art. 47b ust. 1 pkt 1 lub 2, utrzymuje on status dworca wyznaczonego do jej 

udzielania, o ile jego właściciel lub współwłaściciel w części większej niż połowa 

udziałów we współwłasności nie wystąpi do ministra właściwego do spraw transportu, za 

pośrednictwem wojewody, z wnioskiem o pozbawienie tego dworca statusu dworca 

wyznaczonego do udzielania pomocy. Do wniosku dołącza się dokumenty 

potwierdzające, że dworzec przestał spełniać kryteria określone w art. 47b ust. 1 pkt 1 

lub 2. 

Art. 47f. 

1. Wojewoda i minister właściwy do spraw transportu są uprawnieni do kontroli 

dostosowania dworców do udzielania pomocy. 

2. Wojewoda jest uprawniony do kontroli realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 

47b ust. 2, uwzględniając zakres, sposób i terminowość jego wykonania. 

3. W ramach kontroli, o których mowa w ust. 1 i 2, osoba upoważniona do ich 

przeprowadzania ma prawo żądania od kontrolowanego pisemnych lub ustnych 

wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępniania 

danych mających związek z przedmiotem kontroli. 

Art. 47g. 

Minister właściwy do spraw transportu prowadzi i aktualizuje „Wykaz dworców 

wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom 

o ograniczonej sprawności ruchowej”. 
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Art. 47h. 

1. Minister właściwy do spraw transportu po weryfikacji wniosku, o którym mowa w 

art. 47b ust. 4 albo art. 47c ust. 1: 

1) wyznacza dworzec do udzielania pomocy poprzez jego zamieszczenie w 

„Wykazie dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom 

niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej” albo 

2) odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wyznaczenia dworca do 

udzielania pomocy i wyznacza dodatkowy termin na jego dostosowanie do jej 

udzielania, w przypadku gdy dworzec nie został dostosowany w zakresie 

określonym w załączniku I lit. a do rozporządzenia nr 181/2011. 

2. Minister właściwy do spraw transportu po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w: 

1) art. 47c ust. 2, pozbawia dworzec statusu dworca wyznaczonego do udzielania 

pomocy poprzez jego usunięcie z wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) art. 47e, i dokonaniu jego weryfikacji: 

a) pozbawia dworzec statusu dworca wyznaczonego do udzielania pomocy 

poprzez jego usunięcie z wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo 

b) odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, pozbawienia dworca 

statusu dworca wyznaczonego do udzielania pomocy, w przypadku gdy w 

wyniku weryfikacji wniosku ustali, że dworzec nadal spełnia kryteria 

określone w art. 47b ust. 1. 

3. Minister właściwy do spraw transportu zamieszcza w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej i na bieżąco aktualizuje „Wykaz 

dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i 

osobom o ograniczonej sprawności ruchowej”. 

4. Minister właściwy do spraw transportu przekazuje Komisji Europejskiej zgodnie z 

art. 12 rozporządzenia nr 181/2011 „Wykaz dworców wyznaczonych do udzielania 

pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej” 

i jego aktualizacje.> 

Art. 54b. 

 1. Główny Inspektor Transportu Drogowego jest organem odpowiedzialnym za kontakty 

wewnątrzwspólnotowe w zakresie kontroli przepisów dotyczących czasu jazdy i czasu 

postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców wykonujących przewozy 

drogowe. 

2. Główny Inspektor Transportu Drogowego, Komendant Główny Policji, Komendant 

Główny Straży Granicznej, Szef Służby Celnej oraz Główny Inspektor Pracy prowadzą 

rejestry danych statystycznych dotyczących kontroli czasu jazdy i czasu postoju, 

obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców wykonujących przewozy 

drogowe, według następujących kategorii: 

1)   w przypadku kontroli drogowych: 

a)  kategoria drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe lub gminne, 

b)  państwo, w którym kontrolowany pojazd jest zarejestrowany, 

c)  rodzaj tachografu: analogowy lub cyfrowy; 

2)   w przypadku kontroli na terenie przedsiębiorstw: 
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a)  kategoria przewozu drogowego: międzynarodowy lub krajowy, przewóz osób lub 

rzeczy, przewóz na potrzeby własne lub transport drogowy, 

b)  wielkość taboru przedsiębiorstwa, 

c)  rodzaj tachografu: analogowy lub cyfrowy. 

3. Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Celnej 

oraz Główny Inspektor Pracy przekazują Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego 

w formie pisemnej i elektronicznej dane statystyczne, o których mowa w ust. 2, w 

terminie do dnia 31 lipca roku następującego po roku sprawozdawczym. 

4. Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje Komisji Europejskiej zbiorcze dane 

statystyczne uzyskane, zgodnie z ust. 3, w terminie do dnia 30 września po upływie 

dwuletniego okresu objętego sprawozdaniem. 

<Art. 54c. 

Główny Inspektor Transportu Drogowego wykonuje określone w ustawie zadania 

związane z ochroną praw pasażerów korzystających z przewozu drogowego w ramach 

usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 181/2011.> 

 

<Rozdział 9a 

Ochrona praw pasażerów 

Art. 82a. 

Przepisy rozdziału stosuje się do pasażerów korzystających z przewozu drogowego w 

ramach usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 181/2011. 

Art. 82b. 

1. W przypadku gdy pasażer został zawiadomiony przez przewoźnika drogowego o 

nieuwzględnieniu wniesionej do niego skargi na podstawie art. 27 rozporządzenia 

nr 181/2011 albo nie uzyskał odpowiedzi na taką skargę w terminie określonym w 

art. 27 tego rozporządzenia, może wnieść skargę na przewoźnika drogowego w 

sprawie naruszenia przez niego przepisów rozporządzenia nr 181/2011. 

2. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest: 

1) w przewozach regularnych w krajowym transporcie drogowym – organizator 

publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym; 

2) w przewozach regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym – 

organ właściwy do wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych 

przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym, o którym mowa 

w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a; 

3) w przewozach regularnych w transporcie drogowym realizowanych w strefie 

transgranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym – organizator publicznego transportu zbiorowego 

w rozumieniu art. 7 ust. 1 tej ustawy. 

3. W przypadku gdy przewozy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, są realizowane w 

formie samorządowego zakładu budżetowego, organem właściwym do rozpatrzenia 

skargi jest wojewoda. 
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4. Do skargi pasażer dołącza kopię skargi skierowanej do przewoźnika drogowego, 

kopię odpowiedzi na tę skargę albo oświadczenie, że odpowiedź nie została 

udzielona w terminie określonym w art. 27 rozporządzenia nr 181/2011, a ponadto: 

1) kopię biletu lub potwierdzonej rezerwacji na daną trasę, 

2) inne dokumenty potwierdzające naruszenie przepisów rozporządzenia nr 

181/2011 

– o ile je posiada. 

Art. 82c. 

1. Pasażer może wnieść skargę na niewłaściwe wykonywanie obowiązków 

wynikających z rozporządzenia nr 181/2011 przez podmiot zarządzający dworcem, 

o którym mowa w art. 3 lit. o tego rozporządzenia. 

2. Podmiotem zarządzającym dworcem, o którym mowa w art. 3 lit. o rozporządzenia 

nr 181/2011, jest właściciel dworca, a w przypadku gdy właścicielem dworca jest 

spółka z udziałem Skarbu Państwa – podmiot, któremu powierzono 

administrowanie dworcem. 

3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, o której mowa w ust. 1, jest marszałek 

województwa na obszarze którego jest zlokalizowany dworzec wyznaczony do 

udzielania pomocy, a w przypadku gdy dworzec ten stanowi własność samorządu 

województwa – wojewoda. 

4. Do skargi pasażer dołącza: 

1) kopię biletu lub potwierdzonej rezerwacji na daną trasę, 

2) dokumenty potwierdzające niewłaściwe wykonywanie obowiązków 

wynikających z przepisów rozporządzenia nr 181/2011 przez podmiot 

zarządzający dworcem, o którym mowa w art. 3 lit. o tego rozporządzenia 

– o ile je posiada. 

Art. 82d. 

1. Skargi, o których mowa w art. 82b i art. 82c, składa się na piśmie lub w postaci 

elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). 

2. W przypadku gdy skarga jest składana w postaci elektronicznej, załączniki, o których 

mowa w art. 82b ust. 4 i art. 82c ust. 4, składa się również w postaci elektronicznej. 

Art. 82e. 

W przypadku wniesienia skargi na przewoźnika drogowego albo podmiot zarządzający 

dworcem, o którym mowa w art. 3 lit. o rozporządzenia nr 181/2011, organ właściwy do 

jej rozpatrzenia, określony odpowiednio w art. 82b ust. 2 i 3 oraz art. 82c ust. 3, w 

drodze decyzji administracyjnej, stwierdza: 

1) brak naruszenia przepisów rozporządzenia nr 181/2011 albo 

2) naruszenie przepisów rozporządzenia nr 181/2011, określając jego zakres. 

Art. 82f. 

1. Organem właściwym do kontroli zgodności prowadzonej działalności z przepisami 

rozporządzenia nr 181/2011 jest organ właściwy do rozpatrzenia skargi, o którym 

mowa odpowiednio w art. 82b ust. 2 i 3 oraz art. 82c ust. 3. 

2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 85 stosuje się.> 
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Art. 95a. 

1. Kto, będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego lub licencji albo wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, który 

ich udzielił, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia lub 

licencji stała się ostateczna 

- podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł. 

2. Kto, będąc zobowiązany do zwrotu certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie 

drogowym, nie zwraca tego dokumentu organowi, który wydał decyzję administracyjną o 

niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi, w 

terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna 

- podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł. 

3. Kary, o których mowa w ust. 1 i 2, nakłada w drodze decyzji administracyjnej organ 

właściwy w sprawach udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego lub licencji. 

4. Kary, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią dochód organu właściwego w sprawach 

udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji. 

<Art. 95b. 

1. W przypadku naruszenia przepisów art. 7–11, art. 13–17, art. 19–21 i art. 24–27 

rozporządzenia nr 181/2011 przewoźnik drogowy lub podmiot zarządzający 

dworcem, o którym mowa w art. 3 lit. o rozporządzenia nr 181/2011, podlegają 

karze pieniężnej w wysokości do 30 000 złotych. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, 

o której mowa w art. 82e, organ właściwy do rozpatrzenia skargi, określony 

odpowiednio w art. 82b ust. 2 i 3 oraz art. 82c ust. 3. 

3. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, organ uwzględnia 

zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe uzyskane z 

tytułu naruszenia. 

4. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, nakładana przez: 

1) organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym – 

stanowi dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego; 

2) organ właściwy do wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych 

przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym, o którym mowa 

w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a – stanowi dochód budżetu państwa; 

3) marszałka województwa – stanowi dochód samorządu województwa; 

4) wojewodę – stanowi dochód budżetu państwa. 

Art. 95c. 

1. Kary pieniężnej, o której mowa w art. 95b, nie nakłada się, jeżeli od dnia popełnienia 

czynu upłynęło 2 lata. 

2. Wymierzonej kary pieniężnej, o której mowa w art. 95b, nie pobiera się po upływie 5 

lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o nałożeniu kary. 
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Art. 95d. 

1. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 47b ust. 2–4, na 

jednostkę, o której mowa w art. 47b ust. 1 pkt 1, nakłada się karę pieniężną w 

wysokości do 100 000 złotych. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, 

wojewoda. 

3. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, organ uwzględnia zakres 

naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu 

naruszenia. 

4. Jednostka, o której mowa w art. 47b ust. 1 pkt 1, może złożyć wniosek o zawieszenie 

zapłaty kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1. 

5. Wojewoda może zawiesić, w drodze decyzji administracyjnej, zapłatę kary pieniężnej, 

o której mowa w ust. 1, na okres konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie 

dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku przedstawienia przez jednostkę, o której 

mowa w art. 47b ust. 1 pkt 1, udokumentowanego wniosku dotyczącego podjętych 

działań naprawczych zmierzających do usunięcia przyczyny nałożenia tej kary. 

6. Wojewoda umarza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną, o której mowa 

w ust. 1, w przypadku usunięcia w terminie określonym w decyzji o jej zawieszeniu 

przyczyny nałożenia tej kary. W przypadku nieusunięcia przyczyny nałożenia kary 

pieniężnej podlega ona ściągnięciu. 

7. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu 

państwa. 

Art. 95e. 

1. Kary pieniężnej, o której mowa w art. 95d, nie nakłada się, jeżeli od dnia popełnienia 

czynu upłynęło 5 lat. 

2. Wymierzonej kary pieniężnej, o której mowa w art. 95d, nie pobiera się po upływie 5 

lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o nałożeniu kary. 

Art. 95f.  

Kary pieniężne, o których mowa w art. 95b i art. 95d, podlegają ściągnięciu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji 

obowiązków o charakterze pieniężnym.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 29 sierpnia 1997 r. o USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (Dz. U. z 

2014 r. poz. 196 i 822) 

Art. 9. 

1. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do 

kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w zakresie: 

1)   zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 7 ust. 4; 

2)   zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru; 



- 10 - 

3)   przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych 

ustawą; 

4)   zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami 

agencyjnymi; 

5)   przestrzegania przez przedsiębiorców, dających zlecenie agentom, warunków 

wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą. 

1a. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do 

kontroli działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia 

na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, 

prowadzonej przez przedsiębiorców i inne osoby niezgłoszone do rejestru, o którym 

mowa w art. 4 ust. 1, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność 

jest działalnością regulowaną. 

1b. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do 

kontroli działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających z klientami 

umowy o imprezy turystyczne w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie spełnienia 

przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą. 

1c. Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli zgodności działalności 

prowadzonej przez organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych z art. 7, art. 8 

ust. 2 i 5, art. 9 ust. 3 i 4 oraz art. 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących 

drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 

2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 1177/2010". 

<1d. Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli zgodności działalności 

prowadzonej przez organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych z art. 9, 

art. 10 ust. 2–5, art. 14 ust. 3 i 4 oraz art. 15 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw 

pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym i zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2011, str. 1), zwanego 

dalej „rozporządzeniem nr 181/2011”.> 

2. W razie stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw turystyki w wyniku kontroli, o 

której mowa w ust. 1, uchybień w sposobie wykonywania działalności gospodarczej, 

występuje on do właściwego marszałka województwa o podjęcie stosownych działań. 

3. Marszałek województwa wydaje: 

1)   z urzędu decyzje o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat - w wypadkach, o których 

mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej; 

2)   na wniosek przedsiębiorcy w związku z zaprzestaniem przez niego wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru, decyzje o wykreśleniu przedsiębiorcy z 

rejestru; 

3)   z urzędu decyzje o stwierdzeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub 

pośrednika turystycznego bez wymaganego wpisu do rejestru i o zakazie 
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wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego przez 

okres 3 lat; 

4)   decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru. 

4. Decyzje, o których mowa w ust. 3 pkt 3, zawierają w szczególności datę stwierdzenia 

wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego bez 

wymaganego wpisu do rejestru. 

Art. 16b. 

1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, 

powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, 

w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. 

2. Umowa powinna jednoznacznie określać obowiązek klienta w zakresie, o którym mowa w 

ust. 1. 

3. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, klient może złożyć 

organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie 

wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

od dnia zakończenia imprezy. 

4. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany 

szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy. 

5. Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z 

ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie 

trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy 

turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną. 

<Art. 16c. 

1. Klient może wnieść skargę do marszałka województwa na niewłaściwe wykonywanie 

przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego obowiązków 

określonych w art. 9, art. 10 ust. 2–5, art. 14 ust. 3 i 4 oraz art. 15 rozporządzenia 

nr 181/2011. 

2. Do skargi klient dołącza dokumenty potwierdzające naruszenie przepisów 

rozporządzenia nr 181/2011, o ile takie dokumenty posiada. 

3. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust. 1, marszałek województwa, w 

drodze decyzji administracyjnej, stwierdza: 

1) brak naruszenia przepisów rozporządzenia nr 181/2011 albo 

2) naruszenie przepisów rozporządzenia nr 181/2011, określając jego zakres.> 

Art. 45a. 

 1. Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, który działa z naruszeniem obowiązków 

lub warunków określonych w art. 7, art. 8 ust. 2 i 5, art. 9 ust. 3 i 4 oraz art. 12 ust. 1 i 2 

rozporządzenia nr 1177/2010, podlega karze pieniężnej do 50.000 zł. 

<1a. Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, który działa z naruszeniem 

obowiązków lub warunków określonych w art. 9, art. 10 ust. 2–5, art. 14 ust. 3 i 4 

oraz art. 15 rozporządzenia nr 181/2011, podlega karze pieniężnej do 30 000 zł.> 

[2. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, określa marszałek województwa, z 

uwzględnieniem w szczególności zakresu naruszenia, powtarzalności naruszeń lub 

korzyści finansowych uzyskanych z tytułu naruszenia. 
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3. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, ustala marszałek województwa w drodze decyzji 

administracyjnej.] 

<2. Wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 1a, określa marszałek 

województwa, z uwzględnieniem zakresu naruszenia, powtarzalności naruszeń lub 

korzyści finansowych uzyskanych z tytułu naruszenia. 

3. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 1a, ustala marszałek województwa, w 

drodze decyzji administracyjnej.> 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 16 grudnia 2010 r. o PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.) 

Art. 3. 

1. Przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów: 

1)   rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i 

drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) 

nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1), zwanego 

dalej "rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007"; 

2)   rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym 

(Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem (WE) nr 1371/2007"; 

3)   rozporządzenia Rady (WE) nr 12/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiającego 

warunki dostępu przewoźników niemających stałej siedziby w Państwie 

Członkowskim do transportu drogowego osób w Państwie Członkowskim (Dz. Urz. 

UE L 4 z 08.01.1998, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 7, t. 3, str. 10); 

4)   rozporządzenia Rady (EWG) nr 3577/92 z dnia 7 grudnia 1992 r. dotyczącego 

stosowania zasady swobody świadczenia usług w transporcie morskim w obrębie 

Państw Członkowskich (kabotaż morski) (Dz. Urz. WE L 364 z 12.12.1992, str. 7; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 2, str. 10); 

5)   rozporządzenia Rady (EWG) nr 3921/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. ustanawiającego 

warunki, zgodnie z którymi przewoźnicy niemający stałej siedziby w Państwie 

Członkowskim mogą dokonywać transportu rzeczy lub osób żeglugą śródlądową w 

Państwie Członkowskim (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 1; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 345); 

6)   rozporządzenia Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych 

zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (Dz. Urz. WE L 74 z 

20.03.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, 

str. 306), zwanego dalej "rozporządzeniem (EWG) nr 684/92"; 



- 13 - 

7)   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 i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 

561/2006 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88)[.]<,> 

<8) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 

16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym 

i autokarowym i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. 

UE L 55 z 28.02.2011, str. 1).> 

2. W zakresie regularnego przewozu osób realizowanego w strefie transgranicznej, przepisy 

ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia (EWG) nr 684/92 w zakresie międzynarodowego transportu drogowego. 

Art. 16. 

 1. W transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków 

komunikacyjnych lub dworców mogą być pobierane opłaty. 

2. Stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków 

komunikacyjnych lub dworców oraz standardy, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3 lit. 

a, są ustalane w drodze negocjacji między gminą, na obszarze której jest usytuowany 

przystanek komunikacyjny lub dworzec, i właścicielem albo zarządzającym przystankiem 

komunikacyjnym lub dworcem. 

3. Stawki opłat, o których mowa w ust. 2, powinny być ustalane z uwzględnieniem 

niedyskryminujących zasad dla wszystkich operatorów i przewoźników wykonujących 

publiczny transport zbiorowy na obszarze właściwości organizatora. 

4. Za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub 

dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu 

terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały 

podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego, z 

uwzględnieniem niedyskryminujących zasad. 

5. Stawka opłaty, o której mowa w ust. 4, nie może być wyższa niż: 

1)   0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym; 

2)   1 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu[.]<,> 

<3) 2 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu wyznaczonym zgodnie 

z art. 47h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej 

sprawności ruchowej w zakresie określonym w załączniku I lit. a do 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 

16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym 

i autokarowym i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.> 

6. Stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, ulega zmianie w stopniu odpowiadającym 

planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa. 
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7. Opłaty, o których mowa w ust. 4, stanowią dochód właściwej jednostki samorządu 

terytorialnego, z przeznaczeniem na: 

1)   utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców, o których mowa w ust. 4, 

oraz 

2)   realizację zadań określonych w art. 18 - w przypadku gdy organizatorem jest gmina. 

Art. 43. 

1. Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez organizatora polega w 

szczególności na: 

1)  negocjowaniu i zatwierdzaniu zmian do umowy z operatorem; 

2)  ocenie i kontroli realizacji przez operatora i przewoźnika usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego; 

3)  kontroli nad przestrzeganiem przez operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania 

publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 46; 

4)  współpracy przy aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania 

przewozów o charakterze użyteczności publicznej; 

5)  analizie realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania 

przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego; 

6)  dokonywaniu zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych; 

7)  zatwierdzaniu rozkładów jazdy oraz dokonywaniu ich aktualizacji w przypadku 

przewozów wykonywanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu; 

8)  administrowaniu systemem informacji dla pasażera; 

9)  wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 

1370/2007[.]<,> 

<10) wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 82b ust. 2 pkt 1 i 3, art. 82e, art. 

82f ust. 1 i art. 95b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym.> 

2. Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez organizatora w zakresie linii 

komunikacyjnych oraz rozkładów jazdy w ramach transportu kolejowego odbywa się we 

współpracy z zarządcą infrastruktury kolejowej w zakresie określonym przepisami ustawy 

z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 

3. Zarządca infrastruktury kolejowej, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia potrzeby 

przewozowe wynikające z realizacji przewozów przez operatora, ujęte w planie 

transportowym obowiązującym na obszarze właściwości organizatora. 

 


