
 

 

 

 

 

 

 

PIGTSiS- 324/P/2015                                  Warszawa, 2015.02.23. 

 

 

                             Pan dr Piotr Ziemtarski 

                             Przewodniczący  

                             Senackiej Komisji Ustawodawczej  

 

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w 

Warszawie: 

a) w imieniu naszych członków, którymi m.in. jest 145 przedsiębiorców 

dysponujących ok. 15 tys. autobusów, którymi realizują podmiejską i 

międzymiastową komunikację publiczną, 

b) która, na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 

2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych 

przejazdów i przelotów na terenie kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 13) oraz 

umów podpisywanych z Kancelarią Senatu, od 2002 r. zapewnia bezpłatne 

przejazdy Senatorów autobusami przedsiębiorstw i spółek PKS na obszarze 

całego kraju, 

uprzejmie prosi o umożliwienie naszemu przedstawicielowi uczestnictwa w 

pracach Komisji Ustawodawczej rozpatrującej uchwaloną przez Sejm Ustawę z 

dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw, ponieważ naszym zdaniem, jedna z zawartych w procedowanej ustawie 

kwestii dotyczącej odpowiedzialności karnej kierowcy za przewóz osób, zostały 

uregulowane w sposób częściowy. Dlatego proponujemy rozpatrzenie przez Senat 

naszej propozycji w tej sprawie.   

 

Prace nad tym projektem rozpoczęły się w styczniu 2014 r., ale druk 

Sejmowy nr 2169 nie zawierał żadnych zapisów, które by nas zaniepokoiły i nie 

wnosiliśmy do tego projektu żadnych uwag. Na kolejnych etapach prac w Sejmie 

dołączono jednak wiele innych zapisów.  

Jednak tych nowych zapisów nikt z Parlamentu ani z Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju nie konsultował z nami ani nie byliśmy zapraszani do 

uczestnictwa w pracach Sejmowych Komisji pracujących nad tym projektem.  

Teraz widzimy, że ostateczna wersja tej Ustawy uchwalona w dniu 6 lutego 

2015 r. zupełnie odbiega od wersji pierwotnej z druku nr 2169. A więc dopiero 

teraz widząc, że wprowadzone w Parlamencie kolejne znacznie rozszerzające ten 

projekt merytoryczne zmiany są – naszym zdaniem niekonstytucyjne - więc 

zgłaszamy nasze zaskoczenie i zaniepokojenie przyjętymi zapisami.  



 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby podczas prac w Senacie 

nad tym projektem dokonano następujących zmian: 

1. w art. 4 odnoszącym się do zmiany 7 dotyczącej art. 135 w ustawie z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. 

zm.), - proponujemy nadać nowe brzmienie zmianie 7, gdzie proponujemy 

zmienić zapis w pkt 1a lit. b na brzmienie: 

7) w art. 135: 

a) w ust. 1: 

– w pkt 1: 

– – lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz 

prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu 

uprawnienia do kierowania pojazdami,”, 

– – lit. h otrzymuje brzmienie: 

„h) przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 

roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 

20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub 

popełnienia w okresie 2 lat od dnia wydania po raz 

pierwszy prawa jazdy przestępstwa przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji lub trzech wykroczeń 

określonych w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w 

przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 

30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks 

wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.[9]
)
),”, 

– – dodaje się lit. i w brzmieniu: 

„i) stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 

pkt 3a lub 4a, lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w 

blokadę alkoholową w przypadku, o którym mowa w art. 13 

ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami;”, 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a)    zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku 

ujawnienia czynu polegającego na: 

a)   kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą 

dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze 

zabudowanym lub 

b)   przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc 

określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu 

czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia 

pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy 

przewozu osób autobusem w publicznym transporcie 

zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich 

przewozach pasażerskich pojazdem komunikacji miejskiej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 

publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, 

poz. 13, z późn. zm.
[10])

), o ile w pojeździe przewidziane są 

miejsca stojące;”, 

http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2169_u.htm#_ftn9
http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2169_u.htm#_ftn10


 

 

2. art. 5 odnoszącym się do zmiany 7 dotyczącej art. 102 w ustawie z dnia 5 

stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155), gdzie 

proponujemy zmienić zapis w lit. a i lit. b na brzmienie: 

; 

 

7)   w art. 102: 

a)   w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w 

brzmieniu: 

„4) kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 

50 km/h na obszarze zabudowanym; 

  5) kierujący pojazdem silnikowym przewozi osoby w liczbie 

przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym 

(pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego 

przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie 

dotyczy przewożenia osób autobusem w publicznym transporcie 

zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach 

pasażerskich komunikacji miejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 5, poz. 13, z późn. zm.
[12])

), o ile w pojeździe przewidziane są 

miejsca stojące.”, 

 b)   po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu: 

„1a. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się, jeżeli liczba przewożonych osób 

w sposób, o którym mowa w tym przepisie, nie przekracza: 

1)  5 – w przypadku przewożenia ich autobusem, przy czym osoba 

przewożona w komunikacji publicznej zgodnie z art. 2 ust. 2 

ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do 

ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1138), nie jest zaliczana 

do tej liczby osób; 

2)  2 – w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym, 

samochodem ciężarowym lub w przyczepie ciągniętej przez 

ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny. 

   

Uzasadnienie 

 

Uchwalona zmiana w art. 4 i w art. 5 wyłącza konsekwencje ponoszone 

przez kierowcę i przedsiębiorcę przy przekroczeniu ilości przewożonych 

pasażerów tylko w zakresie komunikacji miejskiej, która jest częścią gminnych 

przewozów pasażerskich. Proponujemy to wyłączenie rozszerzyć także na 

wszystkie przewozy gminne oraz przewozy powiatowe i wojewódzkie.  

http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2169_u.htm#_ftn12


 

Przyjęte przez Sejm rozwiązanie narusza konstytucyjną zasadę równości 

obywateli i przedsiębiorców względem prawa.  

Zwracamy uwagę, że np. komunikacja publiczna wykonywana pomiędzy 

Białymstokiem (miastem na prawach powiatu) a miejscowością Chroszcz jest 

wykonywana nie tylko, jako „komunikacja miejska”, ale także, jako przewozy 

gminne, powiatowe i wojewódzkie. Nie rozumiemy więc, dlaczego w autobusach 

wykonujących „komunikację miejską”, których operatorem jest przedsiębiorca, 

którego właścicielem jest Miasto Białystok nikt nie kontrolowałby ilości 

przewożonych w autobusie na stojąco osób, a w jadącym obok autobusie o takich 

samych parametrach technicznych, realizującym identyczne, co do charakteru, 

przewozy osób, ale gdy te przewozy publiczne wykonywane będą na podstawie 

zezwoleń wydawanych innym przedsiębiorcom przez Gminę Białystok, Starostę 

Białostockiego czy Marszałka Województwa Podlaskiego, to ograniczenia opisane 

w pkt 5 musiałyby być respektowane.  

Nie ma to nic wspólnego z bezpieczeństwem przewożonych osób jednym czy 

drugim autobusem, ponieważ obydwa poruszają się z jednakowymi prędkościami 

nieprzekraczającymi 50 km/h. Dlatego też proponujemy, aby zapisy w art. 4 i w art. 

7 dotyczyły wszystkich autobusów, którymi realizowana jest komunikacja 

publiczna w przewozach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, oczywiście 

wtedy, gdy w tych autobusach przewidziane są miejsca stojące.  

Ponadto, Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 

1138), przewiduje w art. 2 ust. 2 możliwość bezpłatnego przewożenia dziecka do 

lat 4 na kolanach opiekuna. Skoro ta Ustawa daje takie uprawnienia obywatelom 

oraz nakłada na przedsiębiorców obowiązek bezpłatnego przewozu takich dzieci, to 

nowelizowana ustawa o kierujących pojazdami nie może takich osób traktować 

jako osoby powodujące przekroczenia nałożonego w art. 102 w ust. 1a pkt 1 limitu. 

W ten sposób przewożone dzieci do lat 4 nie powinny być zaliczane do tej liczby 

osób, ponieważ prowadziłoby to do paradoksu, że zabierając do autobusu 

komunikacji publicznej 20 matek z dziećmi do lat 4 połowa miejsc siedzących w 

autobusie musiałaby i tak pozostać pusta!  

 

 Uprzejmie prosimy Senacką Komisję Ustawodawczą o uwzględnienie 

naszych propozycji. 

 

                                                             Z poważaniem  

Do wiadomości: 

1. Pan Zbigniew Rynasiewicz 

      Sekretarz Stanu 

      w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 

  

 

                                                                  


