
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 21 marca 2013 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy  

o czasie pracy kierowców 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2013 r. 

ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, 

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

 

1)  w art. 1: 

a) w pkt 4 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…)  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:”,”, 

b) w pkt 12 w lit. a po wyrazach „w ust. 1” dodaje się dwukropek, pozostałą treść 

oznacza się jako tiret pierwsze oraz dodaje się tiret drugie w brzmieniu: 

„– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) jeżeli posiadacz licencji na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego w zakresie przewozu osób taksówką samowolnie 

zmienia wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 

zainstalowanych w pojeździe;”,”; 

 

 

2)  w art. 1 w pkt 6, w art. 7d w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „jeżeli” 

zastępuje się wyrazami „w szczególności jeżeli”; 

 

 

3)  w art. 1 w pkt 9, w art. 11 w ust. 3 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem art. 11a”; 

 

 

4)  w art. 1 w pkt 9, w art. 11 w ust. 4 skreśla się wyrazy „lit. a i b”; 

 

 

5)  w art. 1 w pkt 11, w art. 13 w ust. 2: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „lub licencji” zastępuje się wyrazami 
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„, licencji wspólnotowej lub licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 lub 2 lub 

ust. 2”, 

b) w części wspólnej wyliczenia: 

– użyte po raz pierwszy wyrazy „art. 5a” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 2”, 

– wyrazy „art. 5a ust. 1 lub art. 5c ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 5a lub 

art. 5c ust. 1 lub 2”; 

 

6)  w art. 1 w pkt 30, w art. 37 w ust. 1 skreśla się wyrazy „w drogowym transporcie”; 

 

 

7)  w art. 1 w pkt 39, w ust. 1 część wspólną pkt 2 oznacza się jako część wspólną ust. 1; 

 

 

8)  w art. 1 w pkt 40 w zdaniu wstępnym wyrazy „nadać brzmienie” zastępuje się 

wyrazami „otrzymuje brzmienie”; 

 

 

9)  w art. 4 w ust. 1 po wyrazach „krajowego transportu drogowego” dodaje się wyrazy 

„osób lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy”; 

 

 

10)  w art. 4 w ust. 1: 

a) wyrazy „art. 5a lub art. 5c” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 2 lub art. 5c ust. 1 

lub 2”, 

b) wyraz „licencję” zastępuje się wyrazami „licencję, o której mowa w art. 5b ust. 1 

pkt 1 lub 2 lub ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą”; 

 

 

11)  w art. 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku gdy przedsiębiorca złożył przed dniem wejścia w życie ustawy 

wniosek o przedłużenie uprawnień przewozowych wynikających z licencji, wydanej 

na podstawie art. 4 ust. 1 albo art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie 

ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 211, poz. 2050 oraz z 2004 r. Nr 273, 

poz. 2703), właściwy organ po sprawdzeniu spełniania przez przedsiębiorcę 

wymogów, o których mowa w art. 5a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, wydaje licencję wspólnotową.”; 
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12)  w art. 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku gdy przedsiębiorca złożył przed dniem wejścia w życie ustawy 

wniosek o przedłużenie uprawnień przewozowych wynikających z licencji na 

wykonywanie transportu drogowego taksówką, właściwy organ po sprawdzeniu 

spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, 

o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wydaje licencję na 

wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

taksówką.”; 

 

 

13)  w art. 5: 

a) w ust. 1 wyrazy „Licencja na krajowy transport drogowy” zastępuje się wyrazami 

„Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego”, 

b) w ust. 2 wyrazy „Licencja na międzynarodowy transport drogowy” zastępuje się 

wyrazami „Licencja na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego”; 

 

 

14)  w art. 5 w ust. 1 przed wyrazami „uprawnia do” dodaje się wyrazy „osób lub licencja 

na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy”; 

 

 

15)  w art. 5: 

a) w ust. 1 wyrazy „dokumentu, o którym mowa w art. 5 ust. 1” zastępuje się 

wyrazami „zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub 

licencji, o których mowa w art. 4 ust. 1”, 

b) w ust. 2 wyrazy „licencji wspólnotowej” zastępuje się wyrazami „licencji 

wspólnotowej, o której mowa w art. 4 ust. 2”; 

 

 

16)  w art. 5 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Licencja, wydana na podstawie art. 4 ust. 1 albo art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 

14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym uprawnia do 

wykonywania przewozów w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym, 

zgodnie z rodzajem przewozów w niej określonym, oraz uzyskania zezwolenia 

zagranicznego na przewóz osób lub rzeczy, do czasu upływu terminu jej ważności lub 

wydania licencji wspólnotowej, o której mowa w art. 4 ust. 3.”; 
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17)  w art. 5 dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką uprawnia do 

wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 

do czasu upływu terminu jej ważności lub wydania licencji na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, o której mowa 

w art. 4 ust. 4.”; 

 

 

18)  w art. 5: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku gdy przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie wtórnika licencji 

na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub licencji na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego rzeczy albo wniosek o zmianę danych określonych 

w tych licencjach, właściwy organ wydaje licencję zgodną ze wzorem określonym 

w dotychczasowych przepisach.”, 

b) dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu: 

„4. W przypadku gdy przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie dodatkowego 

wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub licencji 

na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, właściwy organ po 

sprawdzeniu spełnienia przez przedsiębiorcę wymogu zdolności finansowej wydaje 

wypis z licencji zgodny ze wzorem określonym w dotychczasowych przepisach. 

5. W przypadku gdy przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie wtórnika licencji 

na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego albo licencji wydanej na 

podstawie art. 4 ust. 1 albo art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie 

ustawy o transporcie drogowym albo wniosek o zmianę danych określonych w tych 

licencjach, właściwy organ wydaje licencję zgodną ze wzorem określonym 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 

21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku 

międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 72, 

z późn. zm.) lub rozporządzeniu 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 zmieniającym 

rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88, z późn. 

zm.). 
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6. W przypadku gdy przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie dodatkowego 

wypisu z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego albo 

licencji wydanej na podstawie art. 4 ust. 1 albo art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 listopada 

2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, właściwy organ po sprawdzeniu 

spełnienia przez przedsiębiorcę wymogu zdolności finansowej wydaje wypis z licencji 

zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad 

dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych lub rozporządzeniu 

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 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006.”; 

 

19)  w art. 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Przedsiębiorcę posiadającego licencję na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego osób, licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, 

licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu osób autokarem 

lub autobusem, licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu 

rzeczy lub licencję wydaną na podstawie art. 4 ust. 1 albo art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 

listopada 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, uznaje się za 

posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.”; 

 

 

20)  w art. 6 po użytych dwukrotnie wyrazach „art. 20 ust. 2” dodaje się wyrazy 

„, art. 29b”; 

 

 

21)  art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem art. 1 pkt 38 lit. a, pkt 39, pkt 50 lit. c i pkt 52 lit. e oraz art. 2, które 

wchodzą w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.”. 

 

 
 
 MARSZAŁEK SENATU 
 
 
 

Bogdan BORUSEWICZ



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

 

Na posiedzeniu w dniu 21 marca 2013 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców i uchwalił do niej 

21 poprawek. Poprawki Senatu porządkują, korygują lub uzupełniają przepisy ustawy. 

Poprawka nr 1 ujednolica terminologię ustawy. 

Poprawka nr 2 otwiera katalog kryteriów decydujących o nieproporcjonalności 

orzeczenia utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. Wprowadzenie w art. 7d 

ust. 4 ustawy o transporcie drogowym zamkniętej listy przesłanek decydujących 

o nieproporcjonalności orzeczenia utraty dobrej reputacji, może w opinii Senatu, budzić 

wątpliwości, wobec brzmienia art. 6 ust. 2 lit. a akapit drugi 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, zgodnie z którym ustala się, czy utrata dobrej 

reputacji stanowiłaby nieproporcjonalną reakcję w określonym przypadku i w danych 

okolicznościach, a każde takie ustalenie musi być należycie umotywowane i uzasadnione. 

Poprawka nr 3 skreśla zbędne zastrzeżenie zawarte w art. 11 ust. 3 ustawy 

o transporcie drogowym, dotyczącym zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego. Zwraca uwagę brak takiego zastrzeżenia w analogicznym przepisie art. 11 ust. 2 

ustawy, dotyczącym licencji wspólnotowej. Pozostawienie zastrzeżenia, zdaniem Senatu, 

może wprowadzać w błąd adresatów ustawy. 

Poprawka nr 4 koryguje odesłanie. 

Poprawka nr 5 poprawia błędne odesłanie. Wymagania związane z zezwoleniem na 

wykonywanie zawodu przewodnika drogowego zawarte są w art. 5 ust. 2 ustawy 

o transporcie drogowym, a nie w jej art. 5a. Dodatkowo Senat przesądza, że możliwość 

przeniesienia uprawnień z licencji dotyczy wszystkich licencji udzielanych na podstawie 

ustawy o transporcie drogowym, z wyjątkiem licencji na wykonywanie transportu drogowego 

taksówką, a także przesądza, że spełnienie wymagań w zakresie licencji wspólnotowej 

obejmuje również posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 

Poprawka nr 6 skreśla zbędny fragment przepisu. 
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Poprawka nr 7 we właściwy sposób oznacza część wspólną wyliczenia. Zdaniem 

Senatu wskazana jest zmiana uwzględniająca, że skrót „kontrolowani” użyty w części 

wspólnej wyliczenia w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym powinien odnosić 

się nie tylko do podmiotów wymienionych w pkt 2 ale i do podmiotów wymienionych 

w pkt 1 tego przepisu. 

Poprawka nr 8 koryguje polecenie nowelizacyjne. 

Poprawka nr 10 koryguje błędne odesłanie. Wymagania związane z zezwoleniem na 

wykonywanie zawodu przewodnika drogowego zawarte są w art. 5 ust. 2 ustawy 

o transporcie drogowym, a nie w jej art. 5a. Jednocześnie poprawka przesądza, że zmieniany 

przepis przejściowy, w zakresie w jakim obejmuje licencje, dotyczy licencji innych niż 

licencja wspólnotowa i licencja „taksówkowa”. 

Poprawki nr 11 i 16 korygują przepisy przejściowe obejmując nimi licencje na 

międzynarodowy transport drogowy, wydane przed dniem wstąpienia Polski do Unii 

Europejskiej. W tym celu Senat uznał za zasadne wskazać w przepisach przejściowych 

również na licencje wydawane na podstawie ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie 

ustawy o transporcie drogowym. 

Poprawki nr 12 i 17 obejmują przepisami przejściowymi ustawy licencje na 

wykonywanie transportu drogowego taksówką. W tym wypadku Senat uznał za zasadne 

przesądzić o utrzymaniu ważności dotychczasowych licencji „taksówkowych” oraz 

o możliwości wydania nowej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

w zakresie przewozu osób taksówką, w sytuacji, gdy przedsiębiorca złożył przed dniem 

wejścia w życie rozpatrywanej ustawy, wniosek o przedłużenie uprawnień przewozowych. 

Poprawka nr 15 koryguje odesłanie, przesądzając, że przepis art. 5 ust. 1 rozpatrywanej 

ustawy powinien odsyłać nie do „art. 5 ust. 1” (w tym brzmieniu przepis art. 5 ust. 1 noweli 

odsyła „sam do siebie”), a do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 

lub licencji, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozpatrywanej ustawy. Dodatkowo poprawka 

wprowadza analogicznie odesłanie w art. 4 ust. 2. 

Poprawka nr 18 przesądza o możliwości wydawania wtórników oraz możliwości 

zmiany danych w dotychczas wydawanych licencjach, które na mocy ustawy zachowują 

ważność, a także precyzuje przepisy dotyczące możliwości wydawania wypisów 

z dotychczasowych licencji. 
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Poprawka nr 19 przesądza, że przedsiębiorcy posiadający utrzymane ustawą licencje 

spełniają warunek posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 

Poprawka nr 20 w związku z pośrednią zmianą zakresu spraw przekazanych do 

uregulowania utrzymuje czasowo w mocy dotychczasowe rozporządzenie wydane na 

podstawie art. 29b ustawy o transporcie drogowym. 

Poprawki nr 9 i 14 oraz poprawka 13 odpowiednio doprecyzowują i ujednolicają 

przepisy przejściowe ustawy.  

Poprawka nr 21 zmienia termin wejścia w życie ustawy. W opinii Senatu 30 dniowy 

okres vacatio legis nowych zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz do rynku 

krajowego i międzynarodowego transportu drogowego uznać należy za niewystarczający. 

W celu umożliwienia adresatom ustawy dostosowania się do wprowadzanych zmian, 

poprawka zakłada, co do zasady, 90 dniowy okres vacatio legis, pozostawiając niezmieniony 

termin wejścia w życie przepisów implementujących postanowienia dyrektywy 2002/15/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy 

osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego. 

 

 


