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Opinia do ustawy  

o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 832) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Podstawowym celem opiniowanej ustawy jest dokonanie harmonizacji polskiego 

porządku prawnego z prawem Unii Europejskiej.  

Po pierwsze, ustawa służyć ma stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 

z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, 

które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz 

zmieniającemu załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. 

W tym zakresie, poprzez dokonanie odpowiednich zmian w załącznikach do ustawy 

o transporcie drogowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawa 

wprowadza nowe unormowania dotyczące kwalifikacji naruszeń w przewozie drogowym 

(najpoważniejsze naruszenia – NN, bardzo poważne naruszenia – BPN i poważne 

naruszenia – PN). 

Po drugie ustawa, w zakresie swojej regulacji, wdraża dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającą dyrektywę Rady 

96/53 ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium 

Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz 

maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym. Są to przepisy dotyczące 

definicji operacji transportu intermodalnego i wysyłającego; obowiązków wysyłającego 

i przewoźnika drogowego w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego 

oraz sankcji w przypadku niewykonania tych obowiązków; kontroli masy pojazdów; 
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przekazywania przez uprawnione organy danych o przeprowadzonych kontrolach mas 

pojazdów; przekazywania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego do Komisji 

Europejskiej danych o przeprowadzonych kontrolach mas pojazdów. 

Ustawa wprowadza też zmiany, które wykraczają poza zakres implementacji prawa 

Unii Europejskiej. Są to między innymi zmiany, które polegają na uchyleniu 

odpowiedzialności wykroczeniowej osoby zarządzającej transportem drogowym lub osoby 

wykonującej inne czynności związane z transportem drogowym i zastąpieniu tej 

odpowiedzialności odpowiedzialnością administracyjną oraz na zwiększeniu wysokość kar 

pieniężnych związanych z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego. 

Ustawa, co do zasady, ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.  

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia mają wejść w życie zmiany w art. 56 ust. 3 ustawy 

o transporcie drogowym, czyli przepisy związane z przekazywaniem należności z kar 

pieniężnych i grzywien wymierzanych na podstawie ustawy na właściwy rachunek bankowy. 

W terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia mają wejść w życie zmiany w Krajowym 

Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2018 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe.  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Infrastruktury.  

Poprawki Komisji Infrastruktury mieściły się w materii projektu. W większości miały 

charakter techniczno-legislacyjny. Merytoryczna zmiana wprowadzona przez Komisję 

polegała na obniżeniu proponowanej (nowej) wysokości kar administracyjnych z art. 92a 

ustawy o transporcie drogowym. Komisja zmieniła też zasadniczy termin wejścia w życie 

ustawy z 1 czerwca 2018 r. na 30 dni od dnia ogłoszenia. 

Mniejszość Komisji Infrastruktury wnosiła o przywrócenie dotychczasowego 

wykroczeniowego reżimu odpowiedzialności za naruszenia przez przewoźników przepisów 

ustawy o transporcie drogowym w miejsce zaproponowanej projektem odpowiedzialności 

administracyjnej. 
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W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) zgłoszono pięć dodatkowych 

poprawek. Zaproponowane zmiany dotyczyły rejestrów certyfikatów zawodowych; 

przekazywania należności z kar pieniężnych i grzywien wymierzanych na podstawie ustawy 

na właściwy rachunek bankowy; dostosowania przepisów ustawy do uchwalonej równolegle 

przez Sejm ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r. o tachografach; dostosowaniu załącznika nr 2 

ustawy o transporcie drogowym do wcześniej wprowadzonej poprawki Komisji 

Infrastruktury obniżającej wysokość kar administracyjnych z art. 92a ustawy o transporcie 

drogowym. 

Wszystkie poprawki zgłoszone podczas posiedzenia plenarnego zostały przyjęte w przez 

Sejm w trzecim czytaniu. Jednocześnie Sejm odrzucił wszystkie wnioski mniejszości.  

Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 7 czerwca 2018 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 6 i 7 nowelizacji, art. 38 ust. 3 i art. 56 ust. 3 ustawy o transporcie 

drogowym. 

Nowe brzmienie art. 38 ust. 3 i art. 56 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym 

(odpowiednio zmiana dokonana art. 1 pkt 6 i 7 nowelizacji) zostało ustalone wskutek 

poprawek do projektu ustawy zgłoszonych podczas drugiego czytania projektu na 

posiedzeniu Sejmu. Są to poprawki które dotyczą prowadzenia rejestru certyfikatów 

kompetencji zawodowych przez jednostki przy których działają komisje egzaminacyjne 

(w miejsce rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw transportu) oraz 

poprawki porządkujące kwestie związane z przekazywania należności z kar pieniężnych 

i grzywien wymierzanych na podstawie ustawy na właściwy rachunek bankowy. Poprawkom 

tym można postawić zarzut wykroczenia poza materię pierwotnego przedłożenia rządowego, 

a tym samym naruszenia konstytucyjnego trybu ich zgłoszenia. 

Zgodnie z Konstytucją treści, które znajdą się ostatecznie w ustawie powinny przebyć 

pełną drogę procedury trzech czytań, a więc 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 
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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 (...) 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).  

Propozycja poprawek zakłada skreślenie kwestionowanych przepisów, jako 

wykraczających poza pierwotny tekst projektu (kwestionuje nie meritum rozwiązania, a tryb 

przyjęcia przepisów).  

Propozycja poprawek: 

1) w art. 1: 

a) skreśla się pkt 6, 

b) skreśla się pkt 7; 

2) w art. 11 skreśla się pkt 1; 

2) art. 1 pkt 7 nowelizacji, art. 56 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym. 

Jak podniesiono w uwadze nr 1, zmiana art. 56 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym 

może budzić wątpliwości co do prawidłowości trybu jej przyjęcia. Stąd postulowane 

w uwadze nr 1 skreślenie przepisu. Niezależnie od tej uwagi podnieść należy, że w przypadku 

pozostawienia w opiniowanej ustawie zmiany 56 ust. 3 ten ostatni przepis nie będzie 

skorelowany ze zmianą dokonaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy 

o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 12). 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw – z dniem 4 lipca 2018 r. – art. 56 ust. 3 ustawy o transporcie 

drogowym otrzyma nowe brzmienie (zmiana dokonana art. 4 pkt 7 tej nowelizacji, 

wchodząca w życie zgodnie z art. 16 pkt 3 tej nowelizacji). Następnie brzmienie to zostanie 

zmienione opiniowaną ustawą po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia (zmiana dokonana 

art. 1 pkt 7 opiniowanej ustawy, wchodząca w życie zgodnie z art. 11 pkt 1 opiniowanej 

ustawy). 

W efekcie takiej „podwójnej” nowelizacji, po pierwsze, w stosunkowo krótkim czasie, 

zmieniać się będą zasady przekazywania przez organy Inspekcji Transportu Drogowego 

należności z grzywien i kar pieniężnych na odpowiedni rachunek bankowy. Zgodnie 
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z obecnie obowiązującym art. 56 ust. 3 kary pieniężne i grzywny przekazywane są na 

rachunek Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Zgodnie z brzmieniem przepisu 

obowiązującym od 4 lipca 2018 r. kary pieniężne i grzywny przekazywane będą na 

rachunek właściwej jednostki organizacyjnej Inspekcji, nakładającej karę lub grzywnę w I 

instancji. W brzmieniu zakładanym nowelizacją, które wejdzie w życie po 4 lipca 2018 r. (po 

upływie 14 od dnia ogłoszenia opiniowanej ustawy), grzywny będą przekazywane na 

rachunek Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego; kary pieniężne będą 

przekazywane na rachunek właściwej jednostki organizacyjnej Inspekcji, nakładającej karę w 

I instancji. 

Po drugie, brzmienie przepisu art. 56 ust. 3 (nadane opiniowaną ustawą) nie uwzględni 

wszystkich techniczno-legislacyjnych konsekwencji związanych z nowelizacją wchodzącą 

w życie w dniu 4 lipca 2018 r., czyli prawidłowo zastosowanych odesłań i skrótów. Przepis 

art. 56 ust. 3 od 4 lipca 2018 r. powinien bowiem objąć „grzywny, o których mowa w ust. 1”, 

a nie „grzywny, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7”. Powinien też stanowić o „organach 

Inspekcji”, a nie o „organach Inspekcji Transportu Drogowego”. 

Propozycja poprawki, ze względu na brak czasu na dokonanie korekty nowelizacji 

przepisu wchodzącej w życie w dniu 4 lipca 2018 r, nie usunie efektu dwóch następujących 

po sobie nowelizacji, w różny sposób regulujących zasady przekazywania środków 

z grzywien i kar pieniężnych na odpowiednie rachunki bankowe. Uporządkuje jednak inne 

niezamierzone niekonsekwencje – skoreluje przepisy pod względem prawidłowości 

zastosowanych odesłań i skrótów. 

Propozycja poprawki (w przypadku nieprzyjęcia propozycji poprawki z uwagi nr 1): 

– w art. 1 w pkt 7, w ust. 3 w zdaniu pierwszym i drugim: 

a) wyrazy „ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7” zastępuje się wyrazami „ust. 1”, 

b) wyrazy „Inspekcji Transportu Drogowego” zastępuje się wyrazami „Inspekcji”; 

3) art. 1 pkt 16 nowelizacji, art. 92a ust. 7 ustawy o transporcie drogowym. 

Zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym karze pieniężnej podlega 

podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem 

z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego.  
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Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa 

w art. 92a ust. 1 określa załącznik nr 3 do ustawy o transporcie drogowym, co znajduje 

odzwierciedlenie w tytule tego załącznika. 

Tymczasem, zgodnie z art. 92a ust. 7, załącznik nr 3 do ustawy o transporcie drogowym 

zawiera wykaz naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego popełnionych 

przez podmiot wykonujący przewóz drogowy lub popełnionych przez przewoźnika 

drogowego w związku z wykonywaniem transportu drogowego. 

Budzi wątpliwość, czy powyższe przepisy nie powinny zostać ze sobą skorelowane. 

Sformułowanie propozycji poprawki wymaga poznania stanowiska projektodawców 

co do potrzeby i merytorycznego kierunku zmiany. 

4) art. 1 pkt 19 nowelizacji, art. 93 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym. 

Polecenie nowelizacyjne z art. 1 pkt 19 m. in. zakłada zmianę brzmienia art. 93 ust. 3. 

Tymczasem proponowane nową ustawą brzmienie art. 93 ust. 3 jest tożsame z obecnie 

obowiązującym brzmieniem przepisu. Propozycja poprawki skreśla tą pozorną zmianę. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 19: 

a) w poleceniu nowelizacyjny wyrazy „ust. 1–3” zastępuje się wyrazami „ust. 1 i 2”, 

b) skreśla się ust. 3;  

5) art. 10 nowelizacji, art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. 

Przepis przejściowy art. 10 utrzymuje czasowo w mocy przepisy wykonawcze wydane 

na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Wydane na 

podstawie tego przepisu rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki 

morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza 

protokołu kontroli utraciło moc obowiązującą z dniem 18 czerwca 2018 r. na mocy art. 38 

ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1954). W obowiązującym stanie prawnym nie ma 

więc rozporządzenia wykonującego art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy o przewozie towarów 

niebezpiecznych. 
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Z uwagi na powyższe przepis art. 10 nie może skutecznie utrzymać w mocy 

dotychczasowego rozporządzenia (nie można utrzymać w mocy nieobowiązującego aktu 

prawnego).  

Aby zapewnić należyte stosowanie ustawy, właściwy minister powinien wydać 

stosowne rozporządzenie na podstawie dotychczasowych przepisów. Dopiero to 

rozporządzenie, które weszłoby w życie w okresie vacatio legis ustawy, mogłoby być 

ewentualnie (wobec niewydania rozporządzenia na podstawie przepisów w brzmieniu 

nadanym opiniowana ustawą) czasowo utrzymane w mocy przez art. 10 opiniowanej ustawy. 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator
 


