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Warszawa, dnia 17 października 2016 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym 

(druk nr 298) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalenie ustawy z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie 

drogowym jest związane z koniecznością wypełnienia przez państwo polskie zobowiązań 

wynikających z następujących aktów prawnych Unii Europejskiej: 

1) 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.); 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 

21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku 

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

późn. zm.); 

3) rozporządzenia 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 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 

561/2006 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88, z późn. zm.);  

4) decyzji Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów 

dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru 

elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 339 z 

22.12.2009, str. 36); 

5) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1213/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustanawiającego 

wspólne zasady dotyczącego połączenia krajowych rejestrów elektronicznych 

przedsiębiorców transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 335 z 18.12.2010, str. 21); 
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6)  rozporządzenia Komisji (UE) nr 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do 

klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty 

dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniającego załącznik III do 

dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Istotą rozwiązań zawartych w powołanych aktach jest utworzenie i prowadzenie 

krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego. W myśl art. 16 

ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 każde państwo członkowskie prowadzi krajowy 

rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego, którzy od wyznaczonego przez 

to państwo właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego. Przetwarzanie danych, które zawiera rejestr, podlega kontroli wyznaczonego w 

tym celu organu publicznego. Odpowiednie dane znajdujące się w krajowym rejestrze 

elektronicznym są dostępne dla wszystkich właściwych organów danego państwa 

członkowskiego. Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 przewiduje jednocześnie, że państwa 

członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, aby krajowe 

rejestry elektroniczne zostały połączone ze sobą i były dostępne w całej Wspólnocie poprzez 

krajowe punkty kontaktowe, odpowiedzialne za wymianę informacji. 

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, utworzenie Krajowego Rejestru 

Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (dalej przywoływany jako Rejestr) 

nie jest możliwe na bazie istniejących już ewidencji, tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), gdyż 

zostały one utworzone do gromadzenia innego rodzaju danych niż te, jakie mają być zawarte 

w Rejestrze. Stosownie bowiem do art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 dane, 

które są gromadzone w rejestrze, dotyczą: przewoźników drogowych (firma i forma prawna, 

adres siedziby, rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego, liczba pojazdów, numer seryjny licencji wspólnotowej oraz uwierzytelnionych 

odpisów), osób zarządzających transportem drogowym, nałożonych na nie kar, a także osób, 

które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy. 

Z uwagi zatem na szczególny charakter wymienionych powyżej danych oraz określone 

prawem unijnym zasady ich udostępniania należy stworzyć odrębny rejestr, który – przez 

tzw. punkt kontaktowy – zostanie połączony z rejestrami innych państw członkowskich.  
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Ustawa zakłada, że Rejestr prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym przez 

Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Szczegółowe wymagania dla takiego systemu 

teleinformatycznego zostały określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1213/2010. Główny 

Inspektor Transportu Drogowego będzie administratorem danych osobowych zgromadzonych 

w Rejestrze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (art. 1 pkt 14, art. 82g ust. 3). 

W Rejestrze gromadzone będą dane sprecyzowane w decyzji Komisji z dnia 17 grudnia 

2009 r. Rejestr będzie składał się z następujących ewidencji: 

1) przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego; 

2) poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) 

nr 1071/2009; 

3) osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi 

przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

Opiniowana ustawa wskazuje organy obowiązane do przekazywania danych ujawnianych 

w Rejestrze (art. 1 pkt 14, art. 82i ust. 1). Ponadto przewiduje się, że przekazywanie danych 

doRejestru będzie odbywało się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej 

Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub środkami komunikacji elektronicznej 

obsługiwanymi przez system teleinformatyczny Rejestru.  

W myśl art. 82i ust. 4, dane przekazywane będą do Rejestru za pośrednictwem 

formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu 

Transportu Drogowego oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej. Główny Inspektor Transportu Drogowego został upoważniony do określenia 

wzoru formularza elektronicznego  za pośrednictwem którego będą przekazywane dane do 

Rejestru. 

Zgodnie z art. 82j ust. 1 dane gromadzone w ewidencji przedsiębiorców, którzy 

posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego będą jawne 

i publicznie dostępne, z wyjątkiem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia oraz adresu 

zamieszkania zarządzającego transportem oraz osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.  
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Udostępnianie danych w tym zakresie będzie odbywało się w ogólnodostępnych 

sieciach teleinformatycznych. Natomiast dane gromadzone w ewidencji poważnych naruszeń 

oraz ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami 

transportowymi przedsiębiorcy, będą udostępniane jedynie upoważnionym organom.  

Zasady udostępniania tychże danych będą z kolei podobne do opisanych już zasad 

przekazywania. Także w tym zakresie wykorzystywane będą środki komunikacji 

elektronicznej obsługiwane przez system teleinformatyczny Rejestru, a Główny Inspektor 

Transportu Drogowego określi wzór elektronicznego formularza wniosku o udostępnienie 

danych (art. 14 pkt 1, art. 82j ust. 3-7). Dodatkowo Główny Inspektor Transportu Drogowego 

zostanie upoważniony do zawierania porozumień umożliwiających udostępnianie danych 

zgromadzonych w Rejestrze w drodze teletransmisji, bez konieczności składania wniosku 

(art. 82j ust. 8 i 9). 

W art. 5 ust. 2a doprecyzowano, jakie przestępstwa – na gruncie przepisów prawa 

krajowego – będą kwalifikowane jako poważne przestępstwa w rozumieniu rozporządzenia. 

Skazanie członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką, osoby 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zarządzającego transportem bądź też osoby 

fizycznej, o której mowa w art. 7c ustawy o transporcie drogowym za którekolwiek z tych 

przestępstw będzie uzasadniało wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie 

spełniania wymogu dobrej reputacji (art. 7d ust. 1 pkt 1).  

Jednocześnie w art. 7d ust. 1 pkt 2 określone zostaną pozostałe przesłanki wszczęcia 

takiego postępowania, w tym przesłanki nawiązujące do postanowień zawartych w 

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2016/403 (kwestia poważnych naruszeń) oraz związane z 

odpowiedzialnością za najpoważniejsze naruszenia wskazane w załączniku nr IV do 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 7d ust. 3, przy dokonywaniu oceny dobrej 

reputacji, właściwy organ będzie musiał brać pod uwagę zarówno liczbę stwierdzonych 

naruszeń w porównaniu z liczbą kierowców u danego przedsiębiorcy, jak i fakt wdrożenia 

procedur naprawczych w przedsiębiorstwie, a także interes społeczny kontynuacji działalności 

gospodarczej przez przedsiębiorcę, determinowany w szczególności bezrobociem panującym 

w miejscowości, w której przedsiębiorca ma swoją siedzibę, w gminie lub regionie. 

 Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego organ, będzie wydawał decyzję 

stwierdzającą utratę dobrej reputacji albo decyzję stwierdzającą, że dobra reputacja pozostaje 
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nienaruszona, w zależności od tego, która z tych decyzji będzie proporcjonalną reakcją na  

popełnione naruszenia (art. 7d ust. 4).  

W dodawanym art. 15a (art. 1 pkt 6 ustawy) określono skutki wielokrotnego popełnienia 

poważnego naruszenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 

1071/2009 (możliwość wszczęcia procedury cofnięcia wypisów z licencji wspólnotowej oraz 

zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej). W ust. 2 tego 

artykułu będą podane kryteria oceny częstotliwości występowania wielokrotnych naruszeń, 

natomiast w kolejnym ustępie wprowadzona zostanie możliwość wydania ostrzeżenia w razie 

stwierdzenia trzech poważnych naruszeń i jednego bardzo poważnego naruszenia określonych 

w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Popełnienie kolejnego bardzo 

poważnego naruszenia po wydaniu ostrzeżenia będzie skutkowało: po pierwsze – cofnięciem 

na okres 3 miesięcy 20% wypisów z licencji wspólnotowej, jeżeli przedsiębiorca ma więcej 

niż 10 takich wypisów, lub odpowiednio 1 wypisu, w sytuacji gdy przedsiębiorca posiada od 

2 do 10 wypisów, a po drugie – zawieszeniem wydawania dodatkowych wypisów z licencji 

wspólnotowej na okres 6 miesięcy, co będzie miało zastosowanie w przypadku wyżej 

wymienionych przedsiębiorców oraz przedsiębiorcy, który korzysta tylko z 1 wypisu 

(art. 15a ust. 4). Z kolei stwierdzenie trzeciego bardzo poważnego naruszenia będzie stanowiło 

obligatoryjną przesłankę wszczęcia postępowania administracyjnego w zakresie spełniania 

wymogu dobrej reputacji. 

Zgodnie z dodawanym art. 15b ust. 2, przedsiębiorca, któremu cofnięto wypisy z licencji 

wspólnotowej, będzie obowiązany zwrócić te wypisy w terminie 14 dni. Omawiany obowiązek 

będzie obwarowany karą pieniężną w wysokości 1000 zł (art. 1 pkt 18, art. 95a ust. 1). 

Opiniowana ustawa obejmuje również zmiany wykraczające poza wykonanie przepisów 

unijnych. Należą do nich m.in.: 

– nadanie nowego brzmienia art. 11 ust. 2 (art. 1 pkt 5) – zmiana ta jest związana z 

potrzebą ujednolicenia praktyki i polega na nadaniu Głównemu Inspektorowi Transportu 

Drogowego uprawnienia do wydawania wypisów z udzielonego zezwolenia na wykonywanie 

zawodu przewoźnika drogowego; w konsekwencji jej wprowadzenia przedsiębiorcy nie będą 

zmuszeni ponosić wyższych opłat za wydanie dodatkowego wypisu z licencji wspólnotowej; 

powyższej zmianie towarzyszy wskazanie starosty jako organu właściwego do wydawania 

wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadku utraty 

uprawnień wynikających z licencji wspólnotowej (ust. 2a dodawany w art. 11); 
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– nowelizacja postanowienia art. 39b
1
 ust. 3 pkt 1 (art. 1 pkt 11) – zmiana ma na celu 

dostosowanie brzmienia obowiązującego przepisu dotyczącego egzaminu zawodowego 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty przez ujednolicenie nazwy egzaminu; 

– dodanie w art. 37 ust. 5 (art. 1 pkt 10), który przesądzi, że katalog pytań i katalog 

zadań, a także pytania i zadania zawarte w indywidualnych zestawach egzaminacyjnych na 

egzaminy w zakresie kompetencji zawodowych nie stanowią informacji publicznej 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

– zmiana brzmienia art. 47a (art. 1 pkt 12) ma na celu uaktualnienie katalogu zadań 

własnych jednostek samorządu terytorialnego w związku z nałożeniem na te podmioty 

nowych zadań przewidzianych opiniowaną ustawą. 

Opiniowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem przepisów poświęconych utworzeniu i funkcjonowaniu Krajowego Rejestru 

Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (art. 1 pkt 14), które wejdą w życie 

z dniem 31 grudnia 2017 r., oraz art. 7, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy stanowił przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 459). Jego pierwsze 

czytanie odbyło się na 18. posiedzeniu Sejmu w dniu 12 maja 2016 r., po czym projekt został 

skierowany do prac w Komisji Infrastruktury. 

W celu rozpatrzenia propozycji rządowych Komisja Infrastruktury powołała podkomisję 

nadzwyczajną, która w swym sprawozdaniu wniosła o przyjęcie jednolitego tekstu projektu 

ustawy, poszerzonego o dalsze niezbędne zmiany przepisów ustawy o transporcie drogowym, 

w tym doprecyzowanie okoliczności podlegających badaniu w ramach oceny dobrej reputacji. 

Ponadto podkomisja wprowadziła szereg poprawek o charakterze uściślającym oraz dokonała 

korekt legislacyjnych, związanych m.in. z dostosowaniem odesłań oraz zachowaniem 

prawidłowej systematyzacji przepisów. Podkomisja odsunęła o 5 miesięcy (do dnia 1 września 

2017 r.) termin wdrożenia rozwiązań dotyczących Krajowego Rejestru Elektronicznego 

Przedsiębiorców Transportu Drogowego i odpowiednio o taki sam okres (do dnia 1 marca 

2018 r.) termin wyznaczony na przekazanie danych do tego Rejestru. 
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Komisja Infrastruktury odniosła się do powyższych propozycji na posiedzeniu w dniu 

4 października 2016 r. W przyjętym sprawozdaniu (druk nr 874) Komisja uwzględniła wynik 

prac podkomisji nadzwyczajnej, dokonując jedynie zmian redakcyjnych oraz przesuwając 

termin wejścia w życie art. 1 pkt 14 na koniec roku 2017. 

Drugie czytanie projektu miało miejsce jeszcze w dniu 4 października 2016 r. podczas 

27. posiedzenia Sejmu. Ze względu na to, że nie zostały zgłoszone żadne poprawki, Sejm 

przystąpił niezwłocznie do trzeciego czytania. Ustawa została uchwalona jednogłośnie.  

W opinii z dnia 7 października 2016 r. Minister Spraw Zagranicznych uznał projekt 

ustawy za zgodny z prawem Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem jednak uwag podniesionych 

w opinii. Wątpliwości dotyczą m.in. możliwości posługiwania się oświadczeniem własnym o 

niekaralności zamiast zaświadczeniem o niekaralności, usunięcia niektórych występków z 

katalogu przestępstw mających wpływ na dobrą reputację zarządzającego transportem, 

zmiany w zakresie środków rehabilitacyjnych, czy też wydłużenia vacatio legis w odniesieniu 

do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. 

  

III. Uwagi szczegółowe 

Zgodnie z art. 82i ust. 3 ustawy o transporcie drogowym (art. 1 pkt 14 noweli), w 

przypadku przekazywania danych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej 

Głównego Inspektora Transportu Drogowego przekazywane dane powinny być podpisane 

przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w 

rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. Analogiczną treść zawiera także art. 82j ust. 6 

ustawy.  

Instytucja bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu została wprowadzona ustawą z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym. Ustawa ta została uchylona z dniem 6 października b.r. przez art. 

141 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.  

Począwszy od tego dnia pojęcie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu zostało zastąpione w polskim systemie prawnym 

określeniem kwalifikowany podpis elektroniczny. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 14, w art. 82i w ust. 3 oraz w art. 82j w ust. 6 wyrazy „przy użyciu 

bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu” zastępuje się wyrazami „przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego”. 

 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 

 


