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Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym  

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 813) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu wykonanie postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

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

autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, 

zwanego dalej „rozporządzeniem 181/2011”. Rozporządzenie 181/2011 stosuje się od 

1 marca 2013 r. Reguluje ono kwestie praw pasażerów w transporcie autobusowym 

i autokarowym nieobjęte prawem unijnym przed rokiem 2013.  

Ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego rozstrzygnięcia pozostawione do 

uregulowania przez poszczególne państwa członkowskie. W tym celu zmienia ustawę 

o transporcie drogowym, ustawę o usługach turystycznych oraz ustawę o publicznym 

transporcie drogowym. 

Ustawa wprowadza przepisy dotyczące m. in.: 

1) wyznaczenia dworców autobusowych, w których będzie udzielana pomoc osobom 

niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej w zakresie 

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

2) wskazania organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów 

rozporządzenia 181/2011, 

3) wyznaczenia sankcji za naruszenie przepisów rozporządzenia 181/2011, 

4) procedury rozpatrywania skarg pasażerów na przewoźników drogowych 

i podmioty zarządzające dworcem w związku z naruszeniem przepisów 

rozporządzenia 181/2011. 
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Termin wejścia w życie ustawy to 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem terminu 

wejścia w życie zmian w ustawie o usługach turystycznych, który został określony na 

1 stycznia 2016 r.  

Zmiany w ustawie o usługach turystycznych m. in. czynią odpowiedzialnym za 

egzekwowanie przepisów rozporządzenia 181/2011, w zakresie działalności biur podróży 

i organizatorów wycieczek, marszałka województwa. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2959). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej 

Komisji Infrastruktury. Komisja wprowadziła do projektu poprawki. Poprawki te m. in. 

doprecyzowały, że dworzec podlegający obowiązkowi dostosowania do udzielenia pomocy, 

to także dworzec, którego współwłaścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego; 

wskazały na kryterium 500 tys. pasażerów odjeżdżających z dworca w miejsce kryterium 500 

tys. pasażerów obsługiwanych przez dworzec; wprowadziły możliwość ubiegania się przez 

zarządzającego dworcem o uznanie dworca jako dostosowanego do pomocy osobom 

niepełnosprawnym; skróciły okres po upływie którego, nie nakłada się kary pieniężnej na 

przewoźnika drogowego lub podmiot zarządzający dworcem (za naruszenie przepisów 

rozporządzenia 181/2011). Jedna z poprawek, wykraczając poza meritum przedłożenia, 

znowelizowała przepis art. 39f ustawy o transporcie drogowym aktualizując odesłanie. 

W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) nie zgłoszono dodatkowych 

poprawek. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia rządowego ze zmianami 

wprowadzonymi przez Komisję Infrastruktury. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 1 i 4 noweli, art. 1 ust. 2 i art. 47b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym. 

Opiniowana ustawa w szeregu dodawanych do ustawy o transporcie drogowym 

przepisów posługuje się określeniem „dworzec”. Definicję dworca wprowadza przy 

powołaniu wskazanego określenia we wprowadzeniu do wyliczenia art. 47b ustawy 

o transporcie drogowym. Tymczasem nienowelizowany art. 18b ust. 1 pkt 2 posługuje się już 
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określeniem „dworzec autobusowy”. Jeśli przywołane wyrażenia oznaczać mają to samo to 

należy ujednolicić wskazane przepisy. Racjonalny ustawodawca dla oznaczenia jednakowych 

pojęć używa bowiem jednakowych określeń (§ 10 Zasad techniki prawodawczej). 

Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że definicja dworca zamieszczona jest w ustawie 

podstawowej dla danej dziedziny spraw, czyli w ustawie o publicznym transporcie 

drogowym, nie ma potrzeby zamieszać jej w ustawie o transporcie drogowym (§ 9 Zasad 

techniki prawodawczej). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) po pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 18b w ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) rozkład jazdy jest podawany do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na 

wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach;”;”, 

b) w pkt 4, w art. 47b w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy 

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

transporcie zbiorowym”; 

2) art. 1 pkt 1 (i nast.) noweli, art. 1 ust. 2 (i nast.) ustawy o transporcie drogowym. 

Ustawa posługuje się pojęciem „osoby niepełnosprawnej” i „osoby o ograniczonej 

sprawności ruchowej”. Biorąc pod uwagę, że definicja tych pojęć w rozporządzeniu 181/2011 

jest taka sama w treści dla „osoby niepełnosprawnej” i „osoby o ograniczonej sprawności 

ruchowej” (pojęcia te w rozporządzeniu są definiowane w identyczny sposób) oraz, że 

w polskim systemie prawnym osoba niepełnosprawna definiowana jest przez ustawę 

o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, będącej w perspektywie 

krajowej ustawą podstawową dla danej dziedziny spraw, postulować należy wprowadzenie 

stosownej definicji do ustawy o transporcie drogowym. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) po pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 4 w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 23 w brzmieniu 

„23) osoba niepełnosprawna i osoba o ograniczonej sprawności ruchowej – osobę 

niepełnosprawną i osobę o ograniczonej sprawności ruchowej w rozumieniu art. 3 
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lit. j 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.).”;”; 

3) art. 1 pkt 4 noweli, art. 47d ustawy o transporcie drogowym. 

Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego oraz na inne podmioty (jeśli 

podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego wystąpił z wnioskiem o wyznaczenie 

dworca do udzielenia pomocy), jako właścicieli dworców, określone obowiązki związane 

z dostosowaniem dworców do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W tym kontekście pytanie budzi zasadność instytucji zawierania porozumienia 

z podmiotem zarządzającym dworcem o dostosowaniu dworca na potrzeby osób 

niepełnosprawnych oraz w konsekwencji wyznaczenia takiego dworca do udzielenia pomocy.  

Zwraca uwagę, że tym samym dwa różne podmioty – na przykład jednostka samorządu 

terytorialnego jako właściciel dworca i inny niż ta jednostka podmiot zarządzający tym 

samym dworcem – jednocześnie będą adresatami tych samych obowiązków związanych 

z wyznaczeniem dworca, jako dworca przeznaczonego do udzielenia pomocy. Zawarcie 

porozumienia z podmiotem zarządzającym dworcem, innym niż jednostka samorządu 

terytorialnego, nie zwolni z obowiązków wynikających z ustawy jednostki samorządu 

terytorialnego jako właściciela dworca. Taki dualizm uznać należy za nieuzasadniony. 

Zadać też można pytanie, o tryb w jakim możliwa będzie odmowa wyznaczenia dworca 

do udzielenia pomocy, jeśli właściwy minister stwierdzi, że dworzec, pomimo porozumienia, 

nie został dostosowany do udzielenia pomocy oraz o tryb w jakim będzie można wnioskować, 

o wykreślenie z wykazu dworców wyznaczonych o udzielenie pomocy (m. in. czy 

wykreślenie będzie czynnością materialno-techniczną, czy też decyzją organu podjętą po 

weryfikacji spełniania kryteriów przed dworzec). 

Ponadto zwraca uwagę brak ujednolicenia art. 47d z art. 82c ust. 2, który co do zasady, 

za zarządzającego dworcem uznaje jego właściciela. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważyć należy wykreślenie art. 47d ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, skreśla się art. 47d; 
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4) art. 1 pkt 4 noweli, art. 47f ust. 1 ustawy o transporcie drogowym. 

Jednostka samorządu terytorialnego – właściciel dworca wyznaczonego do udzielenia 

pomocy oraz inny właściciel dworca wyznaczonego do udzielenia pomocy są obowiązani do 

dostosowania dworca do udzielenia pomocy. Fakt dostosowania dworca do udzielenia 

pomocy jest weryfikowany przy wyznaczeniu dworca do udzielenia pomocy (art. 47h ust. 1 

pkt 2). Właściwy minister odmówi wyznaczenia dworca do udzielenia pomocy jeśli nie spełni 

on kryteriów określonych rozporządzeniem 181/2011. Dodatkowo jednostka, która nie 

dostosowała się do obowiązku z art. 47b ust. 3 podlega karze pieniężnej. 

Właściwy minister oraz wojewoda są również uprawnieni do przeprowadzania kontroli 

w zakresie dostosowania dworca do udzielenia pomocy. Kontrola ta obejmuje dworce 

uprzednio wyznaczone do udzielenia pomocy. Takie rozwiązanie nie jest jednak „domknięte” 

przepisami wprowadzającymi sankcje za „nieutrzymanie” dostosowania dworców do 

udzielenia pomocy. Tym samym pomimo uregulowań pozwalających na weryfikację 

późniejszego dochowania przez właścicieli dworców już wyznaczonych do udzielenia 

pomocy wymogów w zakresie dostosowania dworca do udzielania pomocy, brak jest 

możliwości np. wykreślenia dworca z wykazu dworców dostosowanych do udzielenia 

pomocy lub nałożenia na podmiot niedochowujący wymagań ustawy kary administracyjnej. 

5) art. 1 pkt 4 noweli, art. 47h ust. ustawy o transporcie drogowym. 

Wskazane jest skreślenie zbędnego wyrażenia, sugerującego, że wniosek, o którym 

mowa w art. 47c ust. 2 nie podlega żadnej weryfikacji. Co prawda wniosek o wykreślenie 

z wykazu dworców wyznaczonych do udzielania pomocy złożony przez właściciela innego 

niż jednostka samorządu terytorialnego nie będzie badany merytorycznie, w dalszym ciągu 

jednak – co oczywiste – musi nastąpić jego formalna weryfikacja, chociażby co do wymagań 

stawianych wnioskom (podaniom) przez Kodeks postępowania administracyjnego. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 47h: 

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „po weryfikacji wniosku” zastępuje się 

wyrazami „po otrzymaniu wniosku”, 

b) w ust. 2 w pkt 2: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „, i dokonaniu jego weryfikacji”, 

– w lit. b skreśla się wyrazy „w wyniku weryfikacji wniosku”; 
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6) art. 1 pkt 6 noweli, art. 82c ust. 3 ustawy o transporcie drogowym. 

Zgodnie z powyższym przepisem organem właściwym do rozpatrzenia skargi na 

niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez podmiot zarządzający dworcem jest marszałek 

województwa na obszarze którego jest zlokalizowany dworzec wyznaczony do udzielania 

pomocy, a w przypadku gdy dworzec ten stanowi własność samorządu województwa – 

wojewoda. 

Przepis art. 82c ust. 3 uniemożliwia wniesienie skargi w przypadku, gdy w danym 

województwie nie ma wyznaczonego dworca do udzielenia pomocy oraz wprowadza 

wątpliwość co do właściwości organu rozpatrującego skargę w przypadku, gdy w danym 

województwie wyznaczono co najmniej dwa dworce do udzielenia pomocy, z których jeden 

stanowi własność samorządu województwa. 

Obowiązki podmiotów zarządzających dworcem nie ograniczają się do sfery związanej 

pomocą osobom niepełnosprawnym w dworcach wyznaczonych do udzielenia pomocy (np. 

nałożone przez rozporządzenie 181/2011 obowiązki informacyjne). Stąd pytanie o zgodność 

takiego rozwiązania polskiego ustawodawcy z rozporządzeniem 181/2011. 

7) art. 1 pkt 7 noweli, art. 95b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym. 

Zgodnie z art. 75b ust. 1 przewoźnik drogowy lub podmiot zarządzający dworcem 

podlega karze pieniężnej (m. in.) w przypadku naruszenia przepisów art. 7 rozporządzenia 

181/2011. Tak skonstruowany przepis nie pozwala jednoznacznie określić zakresu 

odpowiedzialności administracyjnej przewoźnika drogowego (podmiotu zarządzającego 

dworcem). Przepis art. 7 rozporządzenia nie stanowi bowiem o obowiązkach przewoźnika 

drogowego (podmiotu zarządzającego dworcem), a o uprawnieniach pasażera do uzyskania 

odszkodowania
1
. Można się jedynie domyślać, że czyn skutkujący odpowiedzialnością 

administracyjną przewoźnika (podlegający karze pieniężnej) polegać miałby, albo na 

dopuszczeniu do śmierci, uszczerbku na zdrowiu lub utraty bagażu pasażera, albo na 

niewypłaceniu odszkodowania.  

                                                 

1
 Przepis art. 7 rozporządzenia 181/2011 w ust. 1 stanowi, że „zgodnie z mającym zastosowanie prawem 

krajowym pasażerowie uprawnieni są do odszkodowania w związku ze śmiercią, w tym również za 

uzasadnione wydatki pogrzebowe, lub odniesieniem obrażeń, jak również utratą lub uszkodzeniem bagażu w 

związku z wypadkami związanymi ze skorzystaniem z autobusu lub autokaru. W przypadku śmierci pasażera 

prawo to ma, na zasadzie minimum, zastosowanie do osób, do których utrzymania pasażer był lub byłby 

prawnie zobowiązany 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 7, w art. 95b w ust. 1 wyrazy „art. 7–11” zastępuje się wyrazami „art. 8–11”; 

8) art. 1 pkt 7 noweli, art. 95b ust. 2 ustawy o transporcie drogowym. 

Zgodnie z art. 75b ust. 2 karę pieniężną nakłada organ właściwy do rozpatrzenia skargi, 

w decyzji, o której mowa w art. 82e, czyli w decyzji stwierdzającej naruszenie lub brak 

naruszenia przepisów rozporządzenia nr 181/2011 wydanej w indywidualnej sprawie 

pasażera, na jego wniosek.  

Decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej jest decyzją, której adresatem jest przewoźnik 

drogowy. Może więc dochodzić do sytuacji, w której jeden z przewoźników nie poniesie 

(obiektywnej) odpowiedzialności administracyjnej w przypadku dokonania takiego samego 

naruszenia jak drugi z przewoźników ponoszący taką (obiektywną) odpowiedzialność za takie 

same naruszenie. Możliwość wymierzenia kary pieniężnej przez organ „uruchomi” się 

bowiem dopiero w przypadku złożenia przez pasażera skargi na podstawie art. 82b ustawy 

(pasażer ma prawo, a nie obowiązek złożenia takiej skargi). Stad takie rozwianie ocenić 

należy negatywnie. 

Jeśli nałożenie kary pieniężnej byłoby możliwe jedynie w decyzji stwierdzającej 

naruszenie lub brak naruszenia przepisów rozporządzenia nr 181/2011, nakładanej 

w postępowaniu wszczynanym na wniosek pasażera, to można zadać pytanie o potrzebę 

przyznania organom nakładającym karę pieniężną uprawnień kontrolnych do badania 

zgodności prowadzonej przez przewoźnika działalności z przepisami rozporządzenia 

nr 181/2011. To ostanie wskazuje raczej na zasadność orzekania takiej kary w odrębnej 

decyzji. Inaczej za wystarczające należałoby uznać przepisy dotyczące postępowania 

dowodowego z Kodeksu postępowania administracyjnego, które to postępowanie byłoby 

„uruchomione” skargą pasażera z art. 82b ustawy (innymi słowy można zadać pytanie jaki 

jest cel przepisów o kontroli działalności przewoźnika, jeśli karę administracyjną można 

nałożyć jedynie w wyniku skargi pasażera w postępowaniu dotyczącym tej skargi). 

Opiniowana ustawa, w zakresie przestrzegania wymogów rozporządzenia 181/2011 

uregulowała też zasady odpowiedzialności administracyjnej organizatorów turystki 

i pośredników turystycznych (art. 2 noweli). W tej analogicznej sytuacji ustawodawca 

potraktował odrębnie instytucję składanej przez klienta skargi na działalność organizatora 

turystki lub przewoźnika turystycznego (jedna decyzja stwierdzająca naruszenie lub brak 
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naruszenia przepisów) i odrębnie postępowanie w sprawie ustalenia kary pieniężnej za 

naruszenia (inna decyzja nakładająca karę wydana w odrębnym postępowaniu). 

Podsumowując powyższe uwagi stwierdzać należy, że wskazana jest zmiana 

uwzgledniająca, że kary administracyjne nakładane na przewoźników drogowych lub 

podmioty zarządzające dworcem powinny być wymierzane przez właściwe organy nie 

w ramach postępowania uruchamianego skargą pasażera, a w ramach odrębnego 

postępowania niezależnego od postepowania uregulowanego w art. 82c. Takie rozwiązanie 

(zastosowane w ustawie o transporcie drogowym) byłoby analogiczne do rozwiązań 

przewidzianych opiniowaną ustawą na gruncie przepisów ustawy o usługach turystycznych. 

9) art. 1 pkt 7 noweli, art. 95f ustawy o transporcie drogowym. 

Zgodnie z art. 95f kary pieniężne nakładane na podstawie przepisów ustawy 

o transporcie drogowym dodawanych nowelizacją (art. 95b i art. 95d) podlegają ściągnięciu 

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepis art. 95f nie 

uwzględnia natomiast innych kar pieniężanach nakładanych na podstawie już  

obowiązujących przepisów ustawy o transporcie drogowym (art. 92a, art. 95a ustawy). Stąd 

przepis ten,  jako niezupełny, może wprowadzać w błąd.  

Oczywistym jest, że kary pieniężne nakładane przez organ administracji publicznej 

podlegają egzekucji administracyjnej (art. 2 §1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji), stąd zasadnym jest skreślenie art. 95f. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 7: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 95b–95f” zastępuje się wyrazami „art. 95b–

95e”; 

b) skreśla się art. 95f; 

10) art. 11 noweli. 

Opiniowana ustawa różnicuje termin wejścia w życie jej poszczególnych przepisów, 

pomimo, że całość nowelizacji zapewnić ma skuteczne stosowanie rozporządzenia 181/2011.  

Rozporządzenie 181/2011 jest stosowane bezpośrednio w Polsce od 1 marca 2013 r. 

Z tym dniem upłynął więc termin na „wykonanie” rozporządzenia w prawie krajowym. Jeśli 
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tak, to właściwym powinno być jak najszybsze wejście życie całości zmian. Postulat ten 

realizuje zasadniczy okres vacatio legis ustawy – 14 dni od dnia ogłoszenia. Nie znajduje 

natomiast uzasadnienia odroczenie w czasie wejścia w życie zmian w ustawie o usługach 

turystycznych (do 1 stycznia 2016 r.). Tym uzasadnieniem nie może być, jak wskazują 

projektodawcy ustawy, „brak możliwości zabezpieczenia w budżecie państwa na 2015 r. 

środków finansowych (dotacji celowej) na wykonanie przez marszałków województw 

nowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej”. Takie środki powinna była 

przewidzieć ustawa budżetowa.  

Propozycja poprawki: 

– art. 11 skreśla się wyrazy „,z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

2016 r.”. 
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