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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 21 lutego 2019 r. 

 

o zmianie ustawy o transporcie drogowym 

 

(druk nr 1099) 

 

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60 

i 125) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot 

Europejskich: 

1) dyrektywy 76/914/EWG z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców 

w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 357 z 29.12.1976); 

2) dyrektywy 84/647/EWG z dnia 19 grudnia 1984 r. w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez 

kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (Dz. Urz. WE L 335 z 22.12.1984); 

3) dyrektywy 88/599/EWG z dnia 23 listopada 1988 r. w sprawie standardowych procedur sprawdzających przy 

wykonaniu rozporządzenia (EWG) nr 3820/85 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych 

odnoszących się do transportu drogowego oraz rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń 

rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 325 z 29.11.1988); 

4) dyrektywy 90/398/EWG z dnia 24 lipca 1990 r. zmieniającej dyrektywę 84/647/EWG w sprawie 

użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu drogowego przewozu rzeczy (Dz. Urz. WE L 

202 z 31.07.1990); 

5) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych 

typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 

17.12.1992) 

6) dyrektywy 98/76/WE z dnia 1 października 1998 r. zmieniającej dyrektywę 96/26/WE w sprawie dostępu do 

zawodu przewoźnika drogowego transportu rzeczy i przewoźnika drogowego transportu osób oraz 

wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie 

kwalifikacji, mająca na celu ułatwienie im korzystania z prawa swobody przedsiębiorczości w dziedzinie 

transportu krajowego i międzynarodowego (Dz. Urz. WE L 277 z 14.10.1998); 

7) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych 

typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999); 

8) dyrektywy 2000/30/WE z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu 

pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 203 z 10.08.2000).Dane 
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dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem 

uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 

2) Niniejsza ustawa służy stosowaniu: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i 

uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51, z późn. zm.); 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. UE 

L 300 z 14.11.2009, str. 72, z późn. zm.); 

3) 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, z późn. zm.); 

4) decyzji Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które 

mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego (Dz. 

Urz. UE L 339 z 22.12.2009, str. 36); 

[5) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1213/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustanawiającego wspólne zasady 

dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego (Dz. 

Urz. UE L 335 z 18.12.2010, str. 21);] 

6) rozporządzenia Komisji (UE) nr 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 

zmieniającego załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 

74 z 19.03.2016, str. 8) [.] <;> 

<7) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/480 z dnia 1 kwietnia 2016 r. ustanawiającego 

wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców 

transportu drogowego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1213/2010 (Dz. Urz. UE L 87 

z 02.04.2016, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 206 z 09.08.2017, str. 3).> 
 

 

Art. 7a. 

1. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej 

udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony w formie pisemnej, w postaci papierowej 

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 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 

i 1669), po uiszczeniu opłat, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i 11. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
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1)   oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania; 

2)   adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 

1071/2009; 

3)   informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 

(KRS), jeżeli są wymagane; 

4)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

5)   określenie rodzaju transportu drogowego; 

6)   określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie 

wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego; 

7)   imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych 

osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) 

nr 1071/2009 albo osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 

1071/2009; 

8)   określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego lub z licencji wspólnotowej; 

9)   w przypadku licencji wspólnotowej - określenie czasu, na który ma być ona udzielona. 

3. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 

dołącza się: 

1)   oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że 

zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę 

zarządzającego transportem" oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej 

osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania 

zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o 

których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopię 

certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby; 

2)   dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009; 

3)   oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem 

adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany zgodnie z ust. 2 pkt 1; 

4)   oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których 

mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2, lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami 
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niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego 

rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2; 

5)   dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia; 

6)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby: 

a)  będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej 

spółką jawną lub komandytową, 

b)  prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy, 

c)  zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania 

zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy 

- o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a;  

7)   oświadczenie osób, o których mowa w pkt 6, o niekaralności za poważne naruszenie, 

o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym 

najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 

1071/2009. 

4. Do wniosku o udzielenie licencji wspólnotowej dołącza się: 

1)   kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; 

2)   zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie 

zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów dla których został 

udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 

nr 1071/2009; 

3)   dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisów z tej licencji. 

5. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany w postaci elektronicznej 

załączniki, o których mowa w ust. 3 i 4, składa się również w postaci elektronicznej. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3, 4 i 7, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

7. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca 

przedkłada do organu, o którym mowa w art. 7 ust. 2, wykaz pojazdów zawierający 

następujące informacje: 
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1)   markę, typ; 

2)   rodzaj/przeznaczenie; 

3)   numer rejestracyjny; 

<3a) kraj rejestracji;> 

4)   numer VIN; 

5)   wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem. 

 

Art. 80. 

1. Tworzy się centralną ewidencję naruszeń stwierdzonych w wyniku przeprowadzanych 

kontroli, zwaną dalej "ewidencją". 

2. W ewidencji gromadzi się odpowiednio do rodzaju, przedmiotu i zakresu przeprowadzonej 

kontroli w szczególności: 

1)   informacje i dane o kontroli oraz kontrolującym, w tym określające: 

a)  miejsce kontroli, 

b)  kategorię drogi, 

c)  datę i godzinę rozpoczęcia kontroli, 

d)  skontrolowane dokumenty, 

e)  imię, nazwisko, stanowisko i przydział służbowy kontrolującego, 

f)  stwierdzone naruszenia i nałożone kary, 

g)  uwagi i zalecenia pokontrolne, 

h)  numer protokołu kontroli; 

2)   informacje i dane o kontrolowanych, w tym określające: 

a)  firmę przedsiębiorcy lub nazwę podmiotu wykonującego przewóz lub organizatora 

transportu, 

b)  siedzibę przedsiębiorcy lub adres podmiotu wykonującego przewóz lub 

organizatora transportu, 

c)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

d)   (uchylona), 

e)  tabor znajdujący się w prawnej dyspozycji kontrolowanego; 

f)  rodzaj oraz zakres uprawnienia do wykonywania przewozów, 

g)  numer uprawnienia i nazwę organu, który wydał uprawnienie, 

h)  imię i nazwisko oraz datę urodzenia kierowcy lub zarządzającego transportem, 

i)  obywatelstwo oraz adres kierowcy lub zarządzającego transportem, 
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j)  numer ewidencyjny PESEL kierowcy lub zarządzającego transportem; 

3)   informacje i dane o pojeździe i przyczepie, w tym określające: 

a)  dane właściciela i użytkownika pojazdu, 

b)  rodzaj pojazdu, 

[c)  markę, typ i numer rejestracyjny pojazdu,] 

<c) markę, typ, numer rejestracyjny i kraj rejestracji pojazdu,> 

d)  masę własną, dopuszczalną ładowność i dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, 

e)  liczbę miejsc; 

4)   informacje i dane o ładunku, w tym określające: 

a)  dane załadowcy, 

b)  miejsce pochodzenia i przeznaczenia ładunku, 

c)  rodzaj przewozu. 

2a. (uchylony). 

[2b. W ewidencji gromadzi się również informacje i dane o wszelkich poważnych 

naruszeniach przepisów wspólnotowych w zakresie transportu drogowego, których 

dopuścili się przewoźnicy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za 

które odpowiedzialni są przewoźnicy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, które to naruszenia doprowadziły do nałożenia kary przez którekolwiek państwo 

członkowskie lub doprowadziły do czasowego bądź trwałego cofnięcia licencji 

wspólnotowej lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wpisy do ewidencji 

dotyczące tymczasowego lub trwałego cofnięcia licencji wspólnotowej pozostają w 

ewidencji przez okres co najmniej dwóch lat od daty upływu okresu cofnięcia w przypadku 

cofnięcia tymczasowego, lub od daty cofnięcia w przypadku cofnięcia trwałego.] 

2c. Do celów określonych w ust. 3c, art. 54 ust. 2 pkt 1, 8 i 10 oraz ust 4 i art. 54b ust. 4 w 

ewidencji gromadzi się również informacje i dane o przeprowadzonych kontrolach, w 

wyniku których nie stwierdzono naruszeń. 

3. Ewidencję prowadzi w systemie teleinformatycznym Główny Inspektor, który jest 

administratorem danych i informacji zgromadzonych w ewidencji. 

3a. Główny Inspektor prowadzi ewidencję w sposób zapewniający ochronę zgromadzonych w 

niej danych, w szczególności przed ich kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą, 

nieuprawnionym zwielokrotnianiem, modyfikowaniem, przetwarzaniem lub usuwaniem, a 

także w sposób zapewniający każdorazowe automatyczne odnotowywanie dostępu do 
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ewidencji oraz czynności związanych z wprowadzaniem, modyfikacją i usuwaniem 

danych. 

3b. Dostęp do ewidencji posiadają wyłącznie osoby upoważnione, w tym w szczególności 

pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego, w stopniu i zakresie wynikającym z 

wykonywanych przez te osoby obowiązków służbowych związanych z realizacją 

ustawowych zadań Inspekcji. 

3c. Zgromadzone w ewidencji dane Główny Inspektor udostępnia na żądanie innych organów 

administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, sądów i prokuratury oraz 

instytucji organizacji międzynarodowych, w zakresie w jakim organy te i instytucje są 

uprawnione do żądania danych na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Główny Inspektor udostępnia zainteresowanym organom uprawnionym do wydawania 

licencji, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych, zaświadczeń na 

wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne, zaświadczeń na wykonywanie 

publicznego transportu zbiorowego lub potwierdzeń zgłoszenia przewozu, o których 

mowa w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym, dane i informacje, o których mowa w ust. 2, dotyczące naruszeń dokonanych 

na obszarze właściwości tych organów lub naruszeń dokonanych przez przewoźników, 

którym organy te wydały dokumenty. 

 

Art. 82h. 

1. W ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego, gromadzi się dane określające: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca 

zamieszkania przedsiębiorcy; 

2)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada; 

3)    rodzaj i numer posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego oraz numery seryjne wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego; 

3a)   datę udzielenia posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego; 

4)   liczbę pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego; 
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<4a) numery rejestracyjne pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego zgłoszonych w wykazie pojazdów, o którym mowa w art. 

7a ust. 7; 

4b) kraj rejestracji pojazdów, o których mowa w pkt 4a;> 

5)   numer seryjny licencji wspólnotowej oraz numery seryjne wypisów z licencji 

wspólnotowej; 

<5a) status licencji wspólnotowej; 

5b) rodzaj licencji wspólnotowej; 

5c) liczbę pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej;> 

6)   status zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; 

6a)   datę zmiany statusu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; 

6b)   datę utraty dobrej reputacji; 

7)   początek ważności licencji wspólnotowej; 

8)   koniec ważności licencji wspólnotowej; 

9)   datę cofnięcia licencji wspólnotowej; 

10)  datę zawieszenia licencji wspólnotowej; 

11)  datę wygaśnięcia zawieszenia licencji wspólnotowej; 

12)  powód zawieszenia lub cofnięcia licencji wspólnotowej; 

13)  numery seryjne cofniętych wypisów z licencji wspólnotowej; 

14)  datę cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej; 

15)  datę wygaśnięcia cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej; 

16)  imię i nazwisko przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy oraz datę i miejsce jego 

urodzenia; 

17)  imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem oraz: 

a)  datę i miejsce urodzenia, 

b)  adres zamieszkania, 

ba)   rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych, 

c)  numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych, 

d)  datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych, 

e)  kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych, 

f)   datę utraty dobrej reputacji; 

18)  imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c, oraz: 

a)  datę i miejsce urodzenia, 
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b)  adres zamieszkania, 

ba)   rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych, 

c)  numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych, 

d)  datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych, 

e)  kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych, 

f)   datę utraty dobrej reputacji. 

2. W ewidencji poważnych naruszeń gromadzi się dane określające: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca 

zamieszkania przedsiębiorcy; 

2)   imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem oraz: 

a)  datę i miejsce urodzenia, 

b)  adres zamieszkania, 

ba)   rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych, 

c)  numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych, 

d)  datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych, 

e)  kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych; 

3)   imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c, oraz: 

a)  datę i miejsce urodzenia, 

b)  adres zamieszkania, 

ba)   rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych, 

c)  numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych, 

d)  datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych, 

e)  kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych; 

3a)   imię i nazwisko kierowcy, o którym mowa w art. 7d ust. 1a, oraz jego: 

a)  datę i miejsce urodzenia, 

b)  adres zamieszkania, 

c)  numer PESEL albo rodzaj, serię, numer oraz państwo wydania dokumentu 

potwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL; 

4)   liczbę, kategorię i rodzaj poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, które doprowadziły do skazania lub nałożenia 

sankcji w ciągu ostatnich dwóch lat; 

<4a) numer dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie 

nałożenia sankcji; 
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4b) datę wydania dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie 

w przedmiocie nałożenia sankcji; 

4c) okres obowiązywania nałożonej sankcji; 

4d) informację o wykonaniu lub wyegzekwowaniu nałożonej sankcji; 

4e) nazwę organu, który wydał dokument zawierający ostateczne rozstrzygnięcie w 

przedmiocie nałożenia sankcji;> 

5)   datę naruszenia; 

6)   datę kontroli, w trakcie której stwierdzono naruszenie; 

7)   państwo członkowskie, w którym stwierdzono naruszenie; 

<7a) numer rejestracyjny pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia; 

7b) kraj rejestracji pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia;> 

8)   przyczynę, dla której utrata dobrej reputacji stanowiłaby nieproporcjonalną reakcję za 

poważne naruszenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 

1071/2009. 

3. W ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami 

transportowymi przedsiębiorcy, gromadzi się dane określające: 

1)   imię i nazwisko osoby uznanej za niezdolną do kierowania operacjami 

transportowymi do czasu przywrócenia dobrej reputacji tej osoby oraz datę i miejsce 

jej urodzenia, adres zamieszkania; 

1a)   rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych; 

2)   numer certyfikatu kompetencji zawodowych; 

3)   datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych; 

4)   kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych; 

5)   przyczynę stwierdzenia niezdolności; 

6)   zastosowane środki rehabilitacyjne; 

7)   początek ważności stwierdzenia niezdolności; 

8)   koniec ważności stwierdzenia niezdolności.[ ] <;> 

<9) nazwę organu, który stwierdził niezdolność.> 

4. W Rejestrze odnotowuje się zmiany danych gromadzonych w ewidencjach, o których 

mowa w ust. 1-3. 

5. Główny Inspektor Transportu Drogowego wykonuje zadania punktu kontaktowego, o 

którym mowa w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 
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<5a. Główny Inspektor Transportu Drogowego jest organem, który posiada dostęp do 

funkcji kontroli licencji wspólnotowej w systemie europejskich rejestrów 

przedsiębiorców transportu drogowego (ERRU), o którym mowa w art. 16 ust. 5 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.> 

6. Główny Inspektor Transportu Drogowego może zawierać z innymi organami administracji 

publicznej lub z jednostkami, o których mowa w art. 38 ust. 2, porozumienia w sprawie 

uzyskania dostępu do danych, o których mowa w ust. 1-3, gromadzonych przez te 

podmioty. 

Art. 82i. 

1. Dane, o których mowa w art. 82h, przekazują do ewidencji dla danych określonych w: 

[1)    art. 82h ust. 1 i ust. 2 pkt 8 - odpowiednio do swoich kompetencji: organy, o których 

mowa w art. 7 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, niezwłocznie po tym, jak decyzja w sprawie 

wydania, zmiany, zawieszenia albo cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej bądź decyzja stwierdzająca utratę 

dobrej reputacji albo stwierdzająca, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona, stała 

się ostateczna; 

2)    art. 82h ust. 2 pkt 1-7 - odpowiednio do swoich kompetencji: wojewódzcy inspektorzy 

transportu drogowego, wojewódzcy komendanci Policji, Komendant Główny Straży 

Granicznej, naczelnicy urzędów celno-skarbowych, Główny Inspektor Pracy oraz 

zarządcy dróg, gdy decyzja o nałożeniu kary za naruszenie przepisów stała się 

wykonalna albo kiedy uprawomocnił się mandat karny bądź orzeczenie o nałożeniu 

kary;] 

<1) art. 82h ust. 1 i ust. 2 pkt 8 – odpowiednio do swoich kompetencji: organy, 

o których mowa w art. 7 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, niezwłocznie: 

a) po tym, jak decyzja w sprawie wydania, zmiany, zawieszenia albo cofnięcia 

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji 

wspólnotowej bądź decyzja stwierdzająca utratę dobrej reputacji albo 

stwierdzająca, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona, stała się 

ostateczna, 

b) po przedłożeniu przez przewoźnika drogowego wykazu pojazdów, o którym 

mowa w art. 7a ust. 7 – w zakresie danych, o których mowa w art. 82h ust. 1 

pkt 4a i 4b, 
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c) po zgłoszeniu przez przewoźnika drogowego zmiany danych na podstawie 

art. 14 ust. 1 – w zakresie danych, które nie są zawarte w zezwoleniu na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej; 

2) art. 82h ust. 2 pkt 1–7b – odpowiednio do swoich kompetencji: wojewódzcy 

inspektorzy transportu drogowego, wojewódzcy komendanci Policji, komendanci 

oddziałów i komendanci placówek Straży Granicznej, naczelnicy urzędów 

celno-skarbowych, Główny Inspektor Pracy oraz zarządcy dróg: 

a) gdy decyzja o nałożeniu kary za naruszenie przepisów stała się wykonalna, 

b) kiedy uprawomocnił się mandat karny bądź orzeczenie o nałożeniu kary, 

c) po wykonaniu lub wyegzekwowaniu nałożonej kary;> 

3)   art. 82h ust. 3 - odpowiednio do swoich kompetencji organ, o którym mowa w art. 16b 

ust. 1, gdy decyzja o stwierdzeniu niezdolności zarządzającego do kierowania 

operacjami transportowymi stała się ostateczna. 

2. Przekazywanie danych do Rejestru odbywa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 

podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub środkami komunikacji 

elektronicznej obsługiwanymi przez system teleinformatyczny Rejestru. 

3. 
(12)

 W przypadku przekazywania danych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 

podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego przekazywane dane powinny 

być podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego 

albo podpisu osobistego. 

4. Dane przekazywane są do Rejestru przy użyciu formularzy elektronicznych 

udostępnionych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 

lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. 

5. Główny Inspektor Transportu Drogowego określi wzory formularzy elektronicznych, o 

których mowa w ust. 4. 

Art. 82j. 

1. Dane, o których mowa w art. 82h ust. 1, [z wyjątkiem pkt 6b] <z wyjątkiem pkt 4a, 4b, 

6b>, pkt 16 w zakresie dotyczącym daty i miejsca urodzenia przedstawiciela prawnego, 

pkt 17 lit. a, b i f oraz pkt 18 lit. a, b i f, są jawne i publicznie dostępne. 

2. Rejestr bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne 

informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru w zakresie jawnych i publicznie 

dostępnych danych, o których mowa w ust. 1. 
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3. Dane, o których mowa w art. 82h ust. 1 [pkt 6b]  <z wyjątkiem pkt 4a, 4b, 6b>, pkt 16 w 

zakresie dotyczącym daty i miejsca urodzenia przedstawiciela prawnego, pkt 17 lit. a, b i f 

oraz pkt 18 lit. a, b i f, a także ust. 2 i 3, są udostępniane na wniosek: starostom, 

wojewódzkim inspektorom, wojewódzkim komendantom Policji, Komendantowi 

Głównemu Straży Granicznej, komendantom oddziałów Straży Granicznej, naczelnikom 

urzędów celno-skarbowych, Głównemu Inspektorowi Pracy, zarządcom dróg, sądom oraz 

Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie, w jakim jest to konieczne do 

wykonywania nałożonych na te organy zadań określonych w ustawie. Dane udostępnia się 

niezwłocznie w terminie do 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. 

<3a. Dane, o których mowa w art. 82h ust. 3, są udostępniane na wniosek jednostek, o 

których mowa w art. 38 ust. 2, w zakresie, w jakim jest to konieczne do 

wykonywania nałożonych na te jednostki zadań, o których mowa w art. 38 ust. 3. 

Dane udostępnia się niezwłocznie w terminie do 30 dni roboczych od dnia 

otrzymania wniosku. 

3b. Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje dane, o których mowa w art. 

82h ust. 2, staroście właściwemu do wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 

7d, jeżeli liczba poważnych naruszeń ujawnionych w ewidencji poważnych naruszeń 

może prowadzić do wszczęcia tego postępowania.> 

4. Dane zgromadzone w Rejestrze udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą. 

5. [W przypadku, o którym mowa w ust. 3] <W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 

3a>, udostępnianie danych z Rejestru odbywa się środkami komunikacji elektronicznej 

obsługiwanymi przez system teleinformatyczny Rejestru. 

<5a. Przekazywanie, o którym mowa w ust. 3b, odbywa się za pośrednictwem 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub środkami komunikacji 

elektronicznej obsługiwanymi przez system teleinformatyczny Rejestru.> 

[6.  Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 

podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego powinien być podpisany przy 

użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu 

osobistego.] 

<6. Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 3a, składane za pośrednictwem elektronicznej 

skrzynki podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego powinny być 

podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego 

albo podpisu osobistego.> 
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7. Główny Inspektor Transportu Drogowego określi wzór elektronicznego formularza 

wniosku, o którym mowa w ust. 3, który udostępnia się na stronie internetowej Głównego 

Inspektoratu Transportu Drogowego oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy 

usług administracji publicznej. 

8. Główny Inspektor Transportu Drogowego może zawierać z podmiotami, o których mowa 

w [ust. 3, porozumienie] <ust. 3 i 3a, porozumienia> o udostępnianiu im danych 

zgromadzonych w Rejestrze w drodze teletransmisji bez konieczności składania wniosku, 

jeżeli podmioty te spełniają łącznie następujące warunki: 

1)   posiadają środki techniczne i organizacyjne umożliwiające odnotowanie w systemie 

teleinformatycznym Rejestru, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał; 

2)   specyfika lub zakres wykonywanych przez nie zadań uzasadnia takie udostępnienie. 

9. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 8, wskazane zostaną rozwiązania techniczne i 

organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo, w szczególności w zakresie poufności i 

rozliczalności w odniesieniu do udostępnionych danych. 


