
 

 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 93 02, faks 22 694 91 06, e-mail: Maciej.Telec@senat.gov.pl 

 

 

 
K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 13 marca 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym 

(druk nr 1099) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym jest 

wykonaniem obowiązków nałożonych na państwa członkowskie przez rozporządzenie 

wykonawcze Komisji (UE) 2016/480 z dnia 1 kwietnia 2016 r. ustanawiające wspólne zasady 

dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu 

drogowego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 1213/2010 (Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, 

str. 4, z późn. zm.), w zakresie zapewniającym jednolite korzystanie przez właściwe organy w 

całej Unii Europejskiej z systemu europejskich rejestrów przedsiębiorców transportu 

drogowego, o którym mowa w art. 16 ust. 5 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.).  

Ustawa ma zapewnić, aby odpowiednie dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze 

Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego, prowadzonym przez Głównego 

Inspektora Transportu Drogowego, były dostępne dla wszystkich właściwych organów 

innych państw członkowskich.  
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W noweli zaproponowano ponadto zmiany, które zmierzają do doprecyzowania obecnie 

obowiązujących przepisów regulujących prowadzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego 

Przedsiębiorców Transportu Drogowego i zapewnienia jego właściwego funkcjonowania.  

Ewidencja przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego, zostanie rozszerzona o dane dotyczące numerów rejestracyjnych 

oraz kraju rejestracji pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego, zgłoszonych przez przedsiębiorcę po uzyskaniu takiego zezwolenia w wykazie 

pojazdów.  

W ślad za tym, w prowadzonej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w 

systemie teleinformatycznym centralnej ewidencji naruszeń (CEN), będą gromadzone w 

związku z przeprowadzoną kontrolą, oprócz danych dotyczących marki, typu, numeru 

rejestracyjnego pojazdu, także informacje o kraju jego rejestracji.  

Ponadto przewiduje się uchylenie art. 80 ust. 2b ustawy o transporcie drogowym, 

nakazującego zapisywanie w CEN informacji o poważnych naruszeniach popełnianych przez 

polskich przewoźników w innych państwach Unii Europejskiej. Od dnia 30 listopada 2017 r. 

informacje takie są gromadzone w ewidencji poważnych naruszeń będącej częścią Krajowego 

Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.  

Ewidencja poważnych naruszeń zostanie poszerzona o: 

– numer dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia 

sankcji,  

– datę wydania dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie 

nałożenia sankcji, 

– okres obowiązywania nałożonej sankcji, 

– informację o wykonaniu lub wyegzekwowaniu sankcji, 

– nazwę organu, który wydał dokument zawierający ostateczne rozstrzygnięcie 

w przedmiocie nałożenia sankcji, 

– numer rejestracyjny pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia, 

– kraj rejestracji pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia. 

Ewidencja osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami 

transportowymi przedsiębiorcy, zostanie uzupełniona o informacje o organie, który stwierdził 

niezdolność do kierowania operacjami transportowymi. 
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Zgodnie z nowym art. 82j ust. 3a ustawy o transporcie drogowym, Główny Inspektor 

Transportu Drogowego będzie udostępniał jednostkom uprawnionym do wydawania 

certyfikatów kompetencji zawodowych, dane z ewidencji osób, które zostały uznane za 

niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy.  

W art. 1 w pkt 6 lit. c noweli dodano ust. 3b w art. 82j ustawy o transporcie drogowym, 

wprowadzając obowiązek przekazywania danych gromadzonych w ewidencji poważnych 

naruszeń staroście właściwemu do wszczęcia postępowania w zakresie spełniania wymogu 

dobrej reputacji. Przepis ten umożliwi informowanie starosty o naruszeniach, które powinny 

stać się podstawą do wszczęcia takich postępowań.  

W art. 82j ust. 8 ustawy o transporcie drogowym przewidziano możliwość zawarcia 

porozumienia o udostępnianiu danych w drodze teletransmisji między Głównym Inspektorem 

Transportu Drogowego a jednostkami uprawnionymi do wydawania certyfikatów 

kompetencji zawodowych.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 77. posiedzeniu w dniu 21 lutego br. pochodziła z 

przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 3120, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 20 

grudnia 2018 r.). Projekt ustawy skierowany został do I czytania w Komisji Infrastruktury, z 

terminem przedstawienia sprawozdania do dnia 19 lutego 2019 r.  

Projekt nie był przedmiotem istotnych zmian. Za przyjęciem ustawy głosowało 433 

posłów, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

W art. 1 w pkt 2 noweli zaproponowano zmianę art. 7a ust. 7 ustawy o transporcie 

drogowym w ten sposób, aby wykaz pojazdów, który przedkładany jest przez przedsiębiorcę 

po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego właściwemu 

staroście albo Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, obejmował, oprócz marki, 

typu i numeru rejestracyjnego, także informację o kraju rejestracji pojazdu. 

Niezmieniony pozostał natomiast art. 8 ust. 3 pkt 5 ustawy stanowiący w lit. a oraz c, że 

do wniosku o udzielenie licencji na podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego 
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w zakresie przewozu osób lub rzeczy dołącza się wykaz pojazdów zawierający informacje o 

marce, typie i numerze rejestracyjnym pojazdu (bez wskazania kraju rejestracji).  

Jeżeli pominięcie to nie było zamierzone, należy rozważyć przyjęcie odpowiedniej 

poprawki. 

w art. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) w art. 8 w ust. 3 w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) numer rejestracyjny i kraj rejestracji pojazdu,”;”. 

 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator
 


