
 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 7 lutego 2015 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym  

oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 

2015 r. ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, 

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) 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 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 oraz 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 55 

z 28.02.2011, str. 1).”;”; 

2)  w art. 1: 

a) dodaje się pkt 1b w brzmieniu: 

„1b) 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”; 
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3)  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”; 

4)  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; 

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

„art. 8–11”; 

6)  w art. 1 w pkt 7, w art. 95b w ust. 2 skreśla się wyrazy „, o której mowa  

w art. 82e”. 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 



 

 

U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy  

o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 6 poprawek. 

Poprawki Senatu porządkują, korygują i uzupełniają regulacje uchwalone przez Sejm. 

Poprawka nr 1 czyni przepisy jednoznacznymi wprowadzając definicję osoby 

niepełnosprawnej i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.  

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

sprawności ruchowej”. Biorąc pod uwagę, że definicja tych pojęć w wykonywanym przez 

ustawę rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 

2011 r. dotyczącym praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz 

zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 jest taka sama w treści dla „osoby 

niepełnosprawnej” i „osoby o ograniczonej sprawności ruchowej” (pojęcia te 

w rozporządzeniu są definiowane tak samo) oraz, że w polskim systemie prawnym osoba 

niepełnosprawna definiowana jest przez ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, będącą w perspektywie krajowej ustawą 

podstawową dla danej dziedziny spraw, Senat zdecydował o wprowadzeniu stosownej 

definicji do ustawy o transporcie drogowym.  

Poprawka nr 2 ujednolica przepisy ustawy. 

Rozpatrywana przez Senat 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 ustawy 

o transporcie drogowym posługuje się już 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 

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym, nie ma potrzeby zamieszczać 

jej w ustawie o transporcie drogowym (§ 9 Zasad techniki prawodawczej). 
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Poprawka nr 3 wskazuje, że pomimo nieprzeprowadzania przez organ merytorycznej 

oceny wniosku, złożonego przez właściciela dworca, o wykreślenie dworca z rejestru 

dworców wyznaczonych do udzielenia pomocy, wniosek ten podlega ocenie 

formalnoprawnej. 

Senat uznał za wskazane skreślenie zbędnego wyrażenia, sugerującego, że wniosek, 

o którym mowa w art. 47c ust. 2 ustawy o transporcie drogowym nie podlega żadnej 

weryfikacji. Jak stanowi ustawa 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. 

Poprawka nr 4 jednoznacznie przesądza, że wszystkie kary administracyjne nakładane 

na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym podlegają ściągnięciu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Zgodnie z art. 95f ustawy o transporcie drogowym 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 pieniężnych 

nakładanych na podstawie już obowiązujących przepisów ustawy o transporcie drogowym 

(art. 92a i art. 95a), i jako taki może wprowadzać w błąd. Kary pieniężne nakładane przez 

organ administracji publicznej podlegają egzekucji administracyjnej (art. 2 § 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), stąd zasadnym jest 

skreślenie art. 95f. 

Poprawka nr 5 eliminuje regulację, która nie pozwala na ustalenie, w sposób 

dostatecznie jednoznaczny, zakresu odpowiedzialności karnoadministracyjnej przewoźnika 

drogowego i podmiotu zarządzającego dworcem. 

Zgodnie z art. 75b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy lub 

podmiot zarządzający dworcem podlega karze pieniężnej (między innymi) w przypadku 

naruszenia przepisów art. 7 rozporządzenia nr 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),  
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a o uprawnieniach pasażera do uzyskania odszkodowania. Można się jedynie domyślać, że 

podlegający karze pieniężnej czyn skutkujący odpowiedzialnością administracyjną 

przewoźnika (podmiotu zarządzającego dworcem) polegać miałby, albo na dopuszczeniu do 

śmierci, uszczerbku na zdrowiu lub utraty bagażu pasażera, albo na niewypłaceniu 

odszkodowania. W obu tych przypadkach kwestionować można celowość wprowadzenia 

odpowiedzialności administracyjnej przewoźnika (podmiotu zarządzającego dworcem). 

Poprawka nr 6 poszerza możliwość nakładania kar pieniężnych; w odrębnym 

postępowaniu inicjowanym przez organ z urzędu, a nie tylko w postępowaniu o stwierdzenie 

naruszenia przepisów, wszczynanym na wniosek pasażera. 

Zgodnie z art. 75b ust. 2 ustawy o transporcie drogowym 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 

samo 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). Stąd takie rozwiązanie Senat 

ocenia 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 kwestionować należałoby też 

przepisy o kontroli działalności przewoźnika. Przyznanie przez ustawę organom 

nakładającym karę pieniężną uprawnień kontrolnych do badania zgodności prowadzonej 

przez przewoźnika działalności z przepisami rozporządzenia nr 181/2011 wskazuje 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. 
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Rozpatrzona przez Senat ustawa, w zakresie przestrzegania wymogów rozporządzenia 

nr 181/2011, reguluje też zasady odpowiedzialności administracyjnej organizatorów turystki 

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

odrębnie instytucję składanej przez klienta skargi na działalność organizatora turystki lub 

przewoźnika turystycznego (jedna decyzja stwierdzająca naruszenie lub brak naruszenia 

przepisów) i odrębnie postępowanie w sprawie ustalenia kary pieniężnej za naruszenia (inna 

decyzja nakładająca karę wydana w odrębnym postępowaniu). Poprawka Senatu wprowadza 

do ustawy o transporcie drogowym analogiczne rozwiązanie jak to, przewidziane nowelą, na 

gruncie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. 

 


