
 

 
 

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym (projekt). 

 

Art. 1 

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371, z późn. 

zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. Art. 3, ust. 1, pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;”. 

2. Skreśla się art. 5b, ust. 1. 

3. Skreśla się art. 5c, ust. 1. 

4. Art. 5c, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: 

1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub 

komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą: 

a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa 

umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, 

wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z 

wykonywaniem zawodu, 

b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w 

zakresie transportu drogowego; 

2) przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w 

przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych; 

3) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w 

wysokości 50.000 euro.”. 

5. Art. 5c, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wymóg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3  potwierdza się: 

1) rocznym sprawozdaniem finansowym; 

2) dokumentami potwierdzającymi: 

a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi 

aktywami, 

b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, 
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c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 

d) własność nieruchomości.” 

6. Art. 5c, ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przy ocenie sytuacji finansowej, o której mowa w ust. 2 pkt 3, stosuje się kurs średni ogłaszany 

przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym 

ocena ta jest dokonywana.”. 

7. Skreśla się art. 6. 

8. Art. 7, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji wspólnotowej oraz licencji, o której 

mowa w art. 5b ust. 2, następuje w drodze decyzji administracyjnej”. 

9. Art. 7, ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia: 

1) licencji wspólnotowej jest Główny Inspektor Transportu Drogowego; 

2) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy 

przewozie rzeczy jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.”. 

10. Art. 8, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Licencji, o których mowa w art. 5b ust. 2, udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony w formie 

pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, po uiszczeniu opłaty, o której mowa w 

art. 41 ust. 1 pkt 1.”. 

11. Art. 8, ust. 2, pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego;”. 

12. W art. 8, ust. 2 skreśla się punkty 6 i 7. 

13. W art. 8, ust. 3 część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„3. Do wniosku o udzielenie licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2, dołącza się:” 

14. W art. 8, ust. 3 skreśla się punkty 4 i 5. 

15. Skreśla się art. 8, ust. 5. 

16. Skreśla się pkt. 1 w art. 11, ust. 1. 

17. Skreśla się art. 11, ust. 4. 

18. Skreśla się art. 11b. 

19. Skreśla się art. 11c. 
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20. W art. 12 skreśla się ust. 1 i 2. 

21. W art. 13, ust. 2 część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„2. Organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji 

wspólnotowej lub licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2, przenosi, w drodze decyzji 

administracyjnej, uprawnienia z nich wynikające w razie:” 

22. Art. 14, ust. 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2, zmiany danych, o których mowa w art. 8 – nie później niż 

w terminie 28 dni od dnia ich powstania”. 

23. W art. 15, ust. 1 część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1. Licencję, o której mowa w art. 5b ust. 2, cofa się:” 

24. Skreśla się punkt 3 w art. 15, ust. 1. 

25. Art. 17, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór zezwolenia na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisu z tego zezwolenia, licencji na 

wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, a także rodzaje 

zabezpieczeń licencji wspólnotowej, mając na uwadze ujednolicenie wzorów dokumentów i ich 

zabezpieczenie przed fałszowaniem.”. 

26. W art. 90 punkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) cofa licencję, o której mowa w art. 5b ust. 2, lub zezwolenie, z zachowaniem warunków, o których 

mowa w art. 15 i art. 24 ust. 4–6.”. 

Art. 2 

Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. 

UZASADNIENIE 

Celem ustawy jest zniesienie niewymaganych przez Unię Europejską regulacji nakładających wymóg 

licencjonowania przewozów samochodem osobowym i taksówką, a także pojazdem samochodowym 

przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiające wspólne zasady 

dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 

96/26/WE, nie wymaga takich regulacji, jako że reguluje jedynie dostęp do zawodu (i wykonywanie 

zawodu) przewoźnika drogowego rozumianego jako działalność każdego przedsiębiorcy użytkującego 

pojazdy silnikowe o odpowiedniej konstrukcji i wyposażeniu, przeznaczone do przewozu ponad 

dziewięciu osób, łącznie z kierowcą, w celu świadczenia usług przewozu osób dostępnych publicznie 

lub dostępnych dla pewnych grup osób w zamian za opłatę ponoszoną przez osobę przewożoną lub 

przez organizatora transportu lub działalność każdego przedsiębiorcy wykonującego w celach 

zarobkowych transport rzeczy, środkami takimi, jak pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, przy czym, 
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jeśli prawo krajowe nie stanowi inaczej (polskie prawo nie stanowi – patrz art. 3 ust. 1 pkt. 2 

zmienianej ustawy) nie ma zastosowania do przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika 

drogowego rzeczy wyłącznie pojazdami silnikowymi lub zespołami pojazdów, których dopuszczalna 

masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. W związku z tym projekt przewiduje zmianę art. 3, ust. 1, 

pkt. 1 ustawy o transporcie drogowym tak, aby jej przepisy nie stosowały się do przewozu drogowego 

wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów przeznaczonymi konstrukcyjnie 

do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą również w celach zarobkowych. W 

konsekwencji, skreśleniu podlegają zapisy ustawy dotyczące przewozów samochodem osobowym i 

taksówką, a także pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i 

nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. 

Zmiana ta wychodzi naprzeciw zachodzącym zmianom na rynku takich przewozów, w szczególności 

pojawieniu się modelu biznesowego opartego na zasadach tzw. sharing economy, gdzie klient 

kontaktuje się z osobą świadczącą usługę przewozu samochodem osobowym za pośrednictwem 

usługi internetowej takiej jak np. Uber. Ten model biznesowy jest korzystny dla klienta – przewozy 

dokonywane przez kierowców korzystających z Ubera są w wielu miastach i w przypadku jazd 

długodystansowych tańsze (patrz np. http://www.spidersweb.pl/2016/05/uber-katowice-slask.html), 

klient wie, ile zapłaci już przed jazdą, jest w stanie zamówić transport przy pomocy aplikacji mobilnej 

na swoim telefonie, nie jest wymagana zaplata gotówką, usługa umożliwia rating kierowców na 

podstawie ocen klientów. Jednak świadczenie takich usług rodzi protesty taksówkarzy, którzy 

dopatrują się tu nieuczciwej konkurencji – kierowcy je świadczący nie muszą kończyć szkoleń i 

zdawać egzaminów przewidzianych w art. 6 ust. 3a zmienianej ustawy, a sam Uber nie podlega 

wymogom, które musi spełniać organizator transportu drogowego, w przeciwieństwie do korporacji 

taksówkowych. Z drugiej strony, kierowcy świadczący usługi przewozu osób przy pomocy Ubera są 

obowiązani posiadać licencję, co zniechęca wielu z nich do podejmowania takiej działalności (często 

będącej działalnością dodatkową). 

Problem dostrzegło już Ministerstwo Finansów – w odpowiedzi na interpelację nr 10362, złożoną 

przez posła Piotra Liroya-Marca, odpowiedziało, że „zasadnym jest rozważenie modyfikacji 

przepisów, skutkujące liberalizacją rynku przewozu osób”. 

Zniesienie obowiązku posiadania licencji na przewóz osób samochodem osobowym i taksówką 

doprowadzi z jednej strony do zrównania warunków świadczenia podobnych usług przez taksówkarzy 

i kierowców korzystających z Ubera lub podobnych usług, z drugiej zwiększy konkurencję na tym 

rynku, co powinno skutkować lepszymi warunkami dla klientów. 


