
Oświadczenie złożone przez senatorów  
Kazimierza Kleinę i Andrzeja Grzyba 

na 48. posiedzeniu Senatu 
w dniu 30 stycznia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety 
Bieńkowskiej 

Szanowna Pani Premier! 
Uchwalenie ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy 

o czasie pracy kierowców (DzU poz. 914), która weszła w życie 15 sierpnia 2013 r., miało na celu wdrożenie 
do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów znajdujących się w trzech rozporządzeniach Unii 

Europejskiej, tzw. pakiecie drogowym dotyczącym warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego 

i zasad wykonywania przewozów drogowych. 
Problem, na który chcemy zwrócić uwagę Pani Minister Infrastruktury i Rozwoju, dotyczy niejedno-

znaczności przepisów wymienionej noweli dotyczących ważności licencji na wykonywanie krajowego prze-
wozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej 
niż 9 osób (tzw. busy) łącznie z kierowcą. Problem dotyczy sytuacji przewoźników wykonujących przewóz 

osób busami na podstawie licencji na międzynarodowy transport drogowy, która to licencja przed uchwale-
niem wspomnianej nowelizacji uprawniała również do wykonywania przewozów w krajowym transporcie 

drogowym. Obecnie nie jest wymagana licencja na przewóz osób busami w transporcie międzynarodowym – 
nowelizacja zniosła ten obowiązek. Przewoźnicy, którzy wykonywali krajowy przewóz osób samochodami 

przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób na podstawie licencji na międzynarodowy 

transport drogowy, po nowelizacji ustawy o transporcie drogowym znaleźli się w sytuacji, gdy podważana 
jest legalność ich działalności gospodarczej polegającej na krajowych przewozach osób. Co prawda w przepi-
sach przejściowych mówi się o zachowaniu ważności różnych licencji po nowelizacji ustawy aż do czasu ich 

wygaśnięcia, ale w przepisach nie wymieniono tej kategorii pojazdów, co stwarza istotne problemy interpre-
tacyjne. W art. 5b ust. 1 pkt 2 znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym zobowiązano przewoźników 
osób w krajowym transporcie drogowym w kategorii pojazdów do przewozu 7–9 osób do uzyskania odpo-
wiedniej licencji. 

Prosimy Panią Premier o szczegółowe wyjaśnienie następujących wątpliwości interpretacyjnych. 
1. Czy zniesienie obowiązku posiadania licencji na międzynarodowe przewozy osób samochodami do 

przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą jest równoznaczne z unieważnieniem upraw-
nień uzyskanych przed nowelizacją ustawy, tzn. przed 15 sierpnia 2013 r., w tym przypadku uprawnień do 
krajowego przewozu osób pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu 7–

9 osób, i w związku z tym wymagane jest ponowne uzyskanie odpowiedniej licencji? 
2. Jeżeli wspomniane zniesienie obowiązku na przewozy międzynarodowe dla tej kategorii pojazdów (bu-

sów) nie znosi uprawnienia do przewozów krajowych osób dla busów, to komu i w jaki sposób należy zgła-
szać zmiany w licencji w przypadku wprowadzenia przez przewoźnika zmian w taborze? 

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina 
Andrzej Grzyb 




