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Do druku or 2401 
Zwiqz~kWoje.wodztw Rzeczypospolitej Polskiej 

Wa.rsz1lW1l, 03 Jistopada2009 r. 

ZWi0714/101/09 

SEK:aETARJAT SZEFA KS 
WPt.YN~t.O Szanowny Pan 

dnia'''''~3''''t1'''''2(\fIfI'''''' 200 .......... r. 

u . ". JUJ Lech Czapla 

···········'·"'·"'·"·""(p~;iiirji···"·'·""""'· .......... p.O. Szefa 
Kance1arii Sejmu 

1z~(J7 tZut !rlat.J..1,/ 

pnedstawienia opinii nt . poselsltiego projektu ustawy: 0 zmianie 
ustawy 0 transporde drogowym oraz 0 zmlanie innyeh ustaw 
(druk 2401) w zal4czeniu,uprzejmie przesylamy uwagi otrzymane 
Z wojew6dztw: dolnosGjskiego, podkarpackiego, 16dzkiego, 
wanniilsko-mazurskiego, podlasldego, swi<i'lOkrzyskiego, 
mazowieckiego, opolskiego, wielkopolsk.iego i 
zachodniopomorskiego. 

1-/ Bogdan C ielewski 
Dyrektor ura ZWRP 

www.il:M:p;p


OdDowled!, wol. dqlnollUkIuq, 

Ze strony Um:du Mars2:atl(owskiego Wojewadztwa Oolnosl.qsklego 19lasrar."l 
uwa~ do postanowien Art. 1. ust. 1 pkt 1~2 poselskiQgo pfojektu ustawy, 
odnoszilcych SH;: do licencji na.wykonywanie transport!) drogowego. ie proJekt 
ustawv flie zawiera adekwatnych PfzepisOw odnosZ4cvch si~ do zelWOlell na. 
y;ykonywanie PfZeW'OZOw regularnych I przewOlow regufarnych specjalnych. 

Zbigniew Oynak 



L'ItZ.\D MARSZAl.KOWSKI 

WOJEw6oZTWA POOKARPACKlEOO 


Departameol O/tlg I Transportu 


OTJI.MK.54311·32J09 Rzesz6w dn;" 30.10.2009r. 


Pan 
Bogdan Cleplel.....ltl 

DynoktDr Slufa 

Zwi..-kWojewOd%tw RP 

UI. Swle\olel'$"" 5" 
00-236 wa",_ 

W nawi'l.zanlu do Pan.. plsma z dnla 22.10.2009r. pr.I!adkladam opinie de 

projekto uotawy 0 zmillnle ustawy 0 Il'8I18pot'eie drogowym oraz zmlanie i"nych 

ustaw, 

. W art. 1 uSl 1 bl1lk wytycznych do post_ia dla organ6w wydaj'l,CYch 

'ezwoiania na wy!<onywanl. krejowegr:> drogowego przewozu ooOb • przewozy 

"'9ulame I pl2QWOzy regulame opacjalne w prZypadku zawiaozania w calo$cl lub 

w ~cl wy!conywania transportu drogowego pru.z pr:ewofnika. Ponadlo czy 

zawieszenie dzialalno$ci prze2 p!'%eWOtnlka traktowat lakO okOUc2l1O$d zaletne 

od niago c:zy jake okollcznc»ei od niago nlazale.l:ne. 

QIro'mul'I: 
1. Ad",sa~ 

2. ala. 



Urz.a.CI MarszaIKowsk, 
wtodzl 

AI 	 Piisudskiegc 8 
90-051 tccz 


IF.lI.0724/10109 


t6dt, ?~ paidzlemlka 2009 r. 

Pan 
Bogdan Ciepielewskl 
Dyrektor 
Blura Zwil\Zku Wojewooztw 
Rzeczypospolihlj Polskiej 

W odpowledzl na plsmo z dnl. 22 patdziemlka 2009 r., przy ktorym przeslano 

projek\ usteW)' 0 zmlanla uatawy 0 transporcie drogowym oraz 0 zml.n;e innych 

us!aWull!Zllirnie lofo£lll!!lIj,,!!rt~J ~~talV¥ pI<! 1bV~ nast~J>Uja.ce wa.lpliwo~cI: . ,,,,, ' 

1. 	 Czy zawieszenle w caIotc!l'· lub CZfi!$c1 wykonywanla transportu 

drogowego ma zaslasowanie tekte do wykonywania przewoz6w 

regulamych as6b w krajowym transporcie drogowym, 0 kl6rym mow. 

w .rt. 18 uslawy z dnie 6 wrze'nla 2001 r. 0 lransporcie drogowym 

(tj. Oz. U. z 2007 r. Nr 125, pOZ. 814, ze zm.)? Czy let zawleszenle 

dotyczy wyla.cznle przewoz6w wykonywanyeh n. podslawle Ilcene)l? 

MotliwoM mwteszenia w caIolici lub c~cI przewoz6w regulamych 

os6b maZe doprowadz;c do paraliw komunikaeyjnego zwlas= 

w sytuaojl gdy dan. Ilnl. komunlkacyjna jest obslugiwan. przez 

jednego przewotnika. Pasaterowie w sytuacji zawieszenla przewoz6w 

~!l, pozbawlenl mo.tliwo$cl korzystan!a z komunikacj; publiclnej, 

co ulrudni w tnaCZ!l,CY spas6b dojazd do szk6l, pracy, osrodkOw 

zdrowia. 

Wprowadzenie przedmiotowej zmlany uniemaZliwi nrganowi 

wydaj!l,cemu uprawnienia cofnlfJcie zezwoienla przewoi!nikowi, k16ry nie 

wykonuje kUn!Ow (gdyt przewotnik zawiadom~ organ 0 zawleszenlu 

wykonywani. transportu drogowego). 

http:nast~J>Uja.ce
http:Urz.a.CI


Zawleszenie spowoduje. ze zezwolenie wydane przewoznlkowi nadsl 

b~zie istnialo w obrocie prawnym. co uniemotliwi organowi wydanle 

nowego zezwoienia innemu przewoznikowi na obslugiwanie 

zawieszonej linit 

W 	~u Z powyuzym proponuj~ wprowadzi6 art. 14b. w brzmieniu 

"Przepisu art. 14a nle stosuJe s~ do pmiwOZ6w regulamych os6b 

w krajowym transporcie drogowym. 0 kt6rych mowa wart 1B". 

Wprowadzenle ww. przeplsu w spos6b jednoznaczny rozslrzygnle 

problemy interpretacyjne w stosowaniu przez organy wydaJ'l.C8 

zezwolenia na wykonywanie regulamego przewozu os6b normy 

prawnej zawartej w proponowanym art. 142. 

2. 	 Jeteli art. 148 mialby zastosowanie takZe do przewoz6w regularnych 

os6b w krajowym transporcle drogowym. 0 kt6rych mows wart. 18 

n"IeZy zobowia.zac przedsi~iorCfl. shy w termlnie 14 dnl, powiadomll 

organ wydaja.cY zezwolenla 0 zawleszenlu przewozOw. 

-~.. 
-'.'-',

"-.-	.----~ - - ... .. ~-'''---:'.. ;, .--"-~-';--~,;;;-~~,~ 

AndrzejD 
ktor~nCJ 
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Olsnyn 2B.1(;,1009 r. 

Gabiuet Marszalk1l 
-w mlejscu~ 

Opinia praWDS 

dot. poselskiego projektu ustllwy 0 zmisnie ustawy 0 transporcie drogowym 
ONlZO zrnlsnie Innych ostaw (druk nr 2401) 

PrzedlQzQoy projekt zaklada wprowa<!zenie SleT.gu zmirut w ustawie z dnia 6 
wrlclinia 2001 r. 0 ttansporeie drogpwym (Oz. U. t; 2007 r. Nr 125, poz- 874 z p/iir., 
1.l1ll omz ustaw,e z 001. 20 czerwca 1997 r. - Prawo 0 ruebu drogowym (Oz. U, z 
2005 r, Nr !O8. po:z.. 908 z .,0'"'1. Zlll,). ustawi. z dni. 22 mBj_ 2003 r, " 
ubczpicczeniach obowil\Zkowyeb, Ubezpieczeniowym Fundllszu Gwarancyjnym i 
Polskim Biurze UbezpieczycieU Kornuolk""yjnych (Dz. (1. N, 124. poz. 1152 z porn. 
zm.) m:az w ustawl. z dnia 16 kwietnla 2004 r. 0 czasie pracy kieroweow (Oz. U. Nr 
92. poz, 879 z p07.J1, zm,), 

Proponowany projekt oceniam pozytywnie, szczeg6fnie ze: wzgleciu na probt; 
oregulcwania d,zjai-atnooci podmtotow wykonuj4Cych przewozy drogowe. Uwag~ 
'l.\\'f6dc nalei}' na wprowadzenie moZliwoSci ilolenitl powiadomienia 0 zawieszeniu 
dzialalnoici w zai<resie pnewozl)w. be. sani;cji utraty nnbytej juz licencji. co wi~;;c 
si~ Z uniknittCiem ponoszt:r,\in dodatkow)'ch kosztow przy ponownj'm ~ZC2:t;C;u 

protedury uzysk,nia "ymag.nycb dokumentow. 
KWf"scift dL'PU$ZCzema. podmiorOw zagranicznych do przewozu all tcrytorium RP 
uregu10wana dQtychczas w art, 28 ustawy 0 transl'orcie drogowym, zostala 
doprecyzowana w zakresie termin6w \vypdnicnia zezwolefl na przc:woz... ;;0 zr:.ncznie 
u'prawni i 7.wi~kszy kODtrol~ Pailsrwa nad przewofnikami zagranicznymL pozw.laj~c 


jednoczeSnie zwi~ksZj'c wplywy podatkowe budtetu, 

ROZ5trlygniycie kwestii ze:l1A'olen n3 przewozy kabotatowe w art, 29 ustawy ureguluje 

nieostre dolytbczas TOzwi~ia ustawowe zwittzane' ze wzorem zezwoleoia. 

Popr.rwki wprowadzone wart jg - 393 impiemertluj~ce reguia.cje unijne, \\'Ychodz~ 


naprzeciw wymogom rOIporZ4dzen etiropejskicb, co wplynie pozyty;vnte na 



harmonizacj.; systernu regulacji wewn~lrZrlych 2 unUnymL, do czego zobowl,<lzana jest 
Polska joko krnj czlonkowski. 
Mozliwosc roztotenia oplaty rocmej na raty w mowdizowanym art.. 42 projektu 
ustaVtJ wychodzi naprzeciw problemom pnewoinikow 1 ewentualnych trudnoSci z 
plyunoici~ p/arnosci. Istome jest jennak. aby sposiib rozlozenia na raty oraz iell 
egzekwowania byl ,kuteczny.i nie wi~l si~ w pral<tyce z dcdatkowymi k05ztami 
post\j>owarua administrae}joego. 
Obostr'lenia zwiC\,Zane z post.;powaniem srutb kontrolnych w zakresie ...vykonywania 
dzialalnosci bez wymaganego zezwolenia zmuSZlt pnewotruk6w do przestrzegania 
zasod posludm1ia niezb"dnych doirumentow. 

Zmiana art 78a ust. 4 ustaiN)' - Prawo 0 ruchu drogowym. macznie zwi.ltksza Iimity 
okresu wycofania pojatdu z. ruchu. Jest to modyt1k.acja korzystna dta podmiot6w 
prowad.zitcYch dzialalnosc gospodaccut zwi~n, z transportem drogow:ym~ niernniej 
jednak mol:< ona spowodowac m.cme straty w ",,!cresi. doohodow podatkowych 
jedcostek saIDQfZ'\dowych. 

Propooowone zmiany w usttlwie 0 czasie pmcy kierowcQw (art. 4 ustawy 
zmicniaj'lcej) reguiujl\ .pom. kwesti. poorozy sluZbowych kierowcow, umozliwiaj4C 
jednoznaczne rozwii\7..anie problemow interpretaC),jnych. 

Zapisy redakcyjne ustawy zmieniaj~cej hudz'l pewne w~liwoSci (np. wprowadzeni< 
istniej'tcej jut numeracji art. 89a w uJStawie 0 U1\nSporcie drogo"#)lm), wymagajt!,ce 
korekty. 



BiuroZWRP 

Od: Toczydfowski Henl)'k [henl)'k,toczydlowski@umwp-pOdlasie.pll 
WysIano: 30 paidziernika 2009 12:07 
Do: biuro@zwrp.pl 
Temat: zmiany ustawy 0 transporcle drogowym 

Pan Bogdan Ciepielowski 
Dyrektor Biura 
ZWl¥ok WoJow6dzlw RP 

Odpowiada.ii!:c n8 pro~~ 0 przedlotenle opinii na temat poselskiego projektu ustawy 0 zmianie ustawy 0 transporcie 
drogowym oraz 0 zmianie innych ustaw (druk nr 2401), wzwictzku z sytuacji\ kryzysow'l. w transporcie drogowym 
informuj~, ze Marszatek WojewOdztwa Podlaskiego nie zgfasla uwag do ragulacji proponowanych w 'NW. projekcie. 
dotyczctcych przewoz6w mlf:dzynarodowych, dos~pu do :zawodu przswotnika w transfXlrcie drogowym, sposobu 
uiszczania opiaty za przejazd po drogach krajowych, a takZe okresu wycofania jXljazd6w z ruchu, czy podroZy 
sjuzbowej kierowc6w. 

Natomiast naletaJoby rozstrzygnl\c, CZ'J propozycje regulacjl doty~cych lIe.ne)l, umoi.liwiajllce zawieszenie 
wykonywania dziEKalno!l;ci transportowej (art. 14a oraz 15 ust. 2b prolelctu ustawy) nle SE!. sprzeczne z oboWi2lzujii\cymi 
zapisami dotYCUlcymi zazwoler'i ne przew6z os6b (art. 24 ust 4 pkt 3) ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r, 0 transporcie 
drogowym, Z'Nil\zanymi z kon~kYlencjamj prawnyml niewykonywania przez przewcd.nika przewoz6w regulamych 
os6b przez okres co najmniej 3 miesi~y. 

Z powataniem, 

Henrvk Toczydrowski 

Zast~pca Dyrektora DepartamenbJ 
Inrrastrulctl.Jry i Ochrony Srodowiska 
Urz:Ejd Marszatkowski Wojew6dztwe Podlaskiego wBi~mstoku 
15-888 Bialystok, ul. Kard. St. WySly~sl<iego 1 
tel. (085) 749 7413; tax (085) 749 74 72 

Weldi na Wrota Podlasia 
Odwiedi Wortal TuryStyg:ny 
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BiuroZWRP 


0<1: 
Wyalano: 
DO; 
Tomat: 

OPL1\f1A 

U~uMal'mtlkOWllkiego Woj_Odztwa Swlttoknyskiego w KJeJcach 


w sprawle proJektu zmiany 0 transporcle drogowym oraz 0 zmianie innych ustaw 

Druk nr 2401 


ProJekt zmiany ustawy 0 trallsporcie drogowym 'W naszej ocenie zawJera braki, jest 
tylko teoretyczoym rozwiljzaoiem spraw transportowych. Niekollsekwencja oraz 
pomijanie uiez~dnycb zapoow maZe doprowadzIC do chaosu i spowodowa~ rozne 
stosowaoie tego samego prawa. 0'1laIl1 wydajllce _oleaia .. praktyczue, a 
borykaj'lc sj~ z problelllllmi traDSporrowymi, pozoaly dogt~Die fealla tej zJoi:onej i 
trudnej dziedzioy uslug. Patrzl}c· Oil problem zarOwllO ze strony paoderow i 
przewofnika, ale przede wS"'Ystkim orgaOIl udzielajlleego i kontroluJll«:ego zezwolenia 
dostrzegamy problemy, ktore w praJetyce przyniesie realizacjll zaplsiiw projektu. 

1. Nalety wziljO pod uwag~ fakt. :le "I obS7Jlfy prowadvm;a dzialalno4ci iOspodlircze] 
w kt6rych zawieszenie tej dzialalnoSci mo?" spowodow": nleoblicWne slrutki i do taklch OM:zarOw 
nalety rni,dzy innyrni zaIlczyc dzialalnosc w ZJlkresie krajowogo drogowego pl7l7WOZU os6b poniewtt 

• zawieszenie wykonywani. regularnych przewoz6w o.ob przez pmwo:!nlka spowoduje 
w om,j_ jego zawieszenia Zllhlokowanie dla innych przewo:!nik6w godzin wykonywanla przewozow 
(bo b~ one zawieszone). ate godziny mog~ bye najbardziej dogodoe lub jedyne dla pa,aterow w 
c_Iu dojitldu do pmcy. szkoly, szpitala, przychodni, ild. 

• w przypadkach ekstremalnych gdy "" cIan_] linii komunikaOY,j"".i wykonywane Ill! przewozy tylko przez 
jednego przewo:!nlka lub gdy zawiew:me zostalyby przewoz.y p= grup~ przewoZnik6w 
obsluguj~cych daru! lini~ komunikacyjl14 mo:le dojl<l do oalkowitego zawieszenia publicmego 
tTansportu drogowego o.ob na dan~ linii komunikacyj"".i i kto wtedy 0= w illki spos6b zapewni dla 
ludzi dojazd do pracy, szkoly, s.zpitala, przychodni, Ild. 
W zwil\Zku • tym nalml.by .",.,.aty. ......dR.i. ",ntliw05ei ..",19..,,1. dzialalnnlci 
gospodar=j '" tym ob ........, • jdell tak to 0""'" tegoi uwi_nia powlnien bye jak oajknll:1iz.y 
.by .kulld takiego ..wi....1Iia brly Jak oajm.niej ueUttQwe dIa p.......... 

2. 	 Propono'l\1UlY zapis Art. 14... ustl i obQwiIjzuj~cy w ustawie 0 tmnsporci. dmgowym zapis Art. 24, ust 
4 pkl 3 .~ ze .ob~ sprzeczne. Art.14.... usUprojektu zmlan daje moZliwosc zawieszeni. wykonywanie 
transportJ drogowego na cus nie dluZszy ni. 12miesi~y , • Art. 24, US!. 4 pkt. 3 ustawy 0 transporcie 
drogowym naklllda na orgao udzielaj~cy zezwolenia obligatoryjny obowi~ cofni~ci. zezwoleni. w 
przypadku nlewykonywania przewol:6w co najrn.nlej przez trzy micsi""c. Tal< wi~c leden zapis jest 
sprzeczny z droglm. W uszej .e.oie lUIIety wykrojll~ zapis pkt.. 3, tym bardziej, t.e ndo",odnienie 
niewykDnywania przewol:6w p.- tny ml..i.... jest pralaycml. nicmotllwe. 

3. 	 Koidy pojazd WYkonujljCy zarobkoW~ us/ug~ przewozu win!.n bye wyposazony w 
zezwolonic - ..tern zasednym byloby wpro~. do zmllUlY IJ5tawy zapis6w dot. zezwolel! ; 
...ypisOw z zezwole6 anaIogieznie jal< do zapiSQW w sprawach licenoji. 
CzynnoSci dokonywane przez organ lieenoyjny, ~. przenoszenie uprawnie6 wynikai~cych z Jicencji, 
dokonywanie .nman danych w licencji. cofanie Jiccncji, wypsanie lloencji, \ryraZanie zgody na 
wykonY"1lI1ie uprawnie6 wynikaj'l"ych z liceneji, ezy zav.;es",,"e wykonywania transportu drogowego 
- wirmy skutko\\oaC rO\'f\.'niei zmi~ zezwoleti. Prer.entujemy pogiftd, it do ustawy 0 transporcie 
naleiy "'pro....dzU! upis obliguJ~cy organ U.encyjuy i prml,itbiorct d. 2gb..ania :unlan .tanu 
falay"""go i prlIwueg. maJ'll'Yeh ...-ply", .a wydane """,o\enI .. 
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4. 	 Proponowany zap;, Art.l4.a. ust.2 i obowiljZUjljCe zap;sy §2 ; §5, ust. 4 Rozpol'Z'ldzeni. Ministra 
Tnm~pomt i Budowni~a z dnia 13 5tyczniu. 2006 t. w spmwie 1:rc'.i3cil $pO~b\J j termin6w og!a.szania 
rozkl.dew jazdy Ora?: ich aktualizacji, warunk6w ponoszeni. kosztOw zwi!jZ3I1ych z zamieS7.czanjem 
info=ji dotyCZljcych rozklad6w jazdy oraz podawaniem rozkl.d6w jazdy do puhlicZIlcj wiadam",ci 
(Dz. U. nr 12 z 2006 r. pOZ. 79) Sll ze sob~ spm= poniewaz Art. 14a.ust. 2 projektu zmian naldada 
na przewoinika obowil!Zek powiadomieni. 0 t}1U fakcie w termini. 14 dill od dnia, lct6rym rozpn~ty 
.osta! okres zawieszenia, natomiast w wlw paragrafiu:h zapisy rozpOl'li!dzerda zobo"jl!Zllj. 
przewoi:nika do pod.wani, do publicmoj wiadomo~cj rozkladu jazd, Ot\lZ zmian jego Irewi eo 
najmniej na 7 dni przed tetl!'Jnem icll.obowil!ZJ'Wania. 

Pon,dtO projekt zapi,u Art.14 .•. ust2 jest niesp6jny z zapisem Art. 24, us\. 4 pkt. 2 usrn",,), 0 

transporcie drogowym poniewat propooowany zapis w projekcie zmian pozwal. bezkaroie (nie 
pov.'adamil!i~c 0 tym fakde nikogo ) na niewykonywanie przewozOw o.ob przez 13 dill a wyz-j 
przywolany artykul ustawy 0 transporcle drogowym stanowi iZ _lent. colA si~ w razie gdy 
przedsi,binrca naruszylluh zmienil warunki na jakich =woleme zostalo wydane 0"", okreSlonych w 
zezwoleniu" Decyzj. .dministnwY.ina jala[ jest =wolenie wraz z rozkladem jazdy omil., ~e 
przedsi,biorca winien wykonywae przowozy regulzmie zgodnie Z obowi'!Zlli'ICym rozkladem jazdy 
zatem jednorazowe niewykonanie przewozu jest naruszeniem warunk6w na jakicb zezwolenie zostalo 
udzielone i Dim okreslonyth. Dodatkowo niewykonywanie w piexwszytn okresie zawieszenia przez 
przewoinik. przewozOw bez powiadamiani. nikogo byloby posll'Powaniem niemoralnym oraz pelnym 
zaskoczeniem tak dla sMb kontrolnyeh jak i pasaieIliw. Pozost.wienie proponowanego zapisu 
doprowadzi do chaosu i spowoduje r6tne stosowanie lego samego prawa szczeg6ln£e W olresic 
wspomnianych pierwszych 13 dill od dnia rozpo~j. zawiesunia przewoz6w me tyllco w zakresie 
kontroli do jakiej s~ uprawnione orgaoy wydaj'l"e zezwolenia ale takie w stosunku do pasaZer6w. W 
.elu zachowania .p6jnoS,! obcrwlipuj • ."ob 
! proponowanych zmiaD .. przepiRach 0.... w ceIu WIikni~ zask....nla podrOmyob 
proponujemy aby przewomlk drogo"l' Awi......j••y wykouywanie tr....portu drogowego byl 
zobowi""""y do powiadomlenia 0 Iym rakeie "" .ajmlliej na 7dni przed dniem ... kt6rym _tani. 
I1IZp<JCZ~iy okroo za'lliesa:eaia. 

5. 	 Proponowany zapis Art.14 ... ust.2 ph!. posjekru zmian naklada na przewoi:nika za"ieSZ8j~cego 
wykonywanie tr_portu drogowego obowiqzek powiadomienia 0 tym fakeie w ten:ninie 14 dill od dot., 
kt6rym rozpn~ty zostal oktes zawiesunia organ. k1I>ry udzieiillicencji. Brak jest nalumiast zapisu 0 
powiadomieniu 0 tym fakeie przoda wazystIdm pasate16w i organu wydajljCego zezwolenie. Wobee 
tego nasuwa si~ pytanie przez kogo i ldady pasaterowie i organy wydajljCe zeZWQleni. oroz maj4ce 
uprawnienia do kontroll w tym zakresie ml!i~ 0 I)'Dl fakeie bye powiaJiomione, a jest to spm... bardzo 
istotna. W IlStawie 0 transporcic drogowym brak iest obllgatOJY.inego obowiqzku infurmowani. 0 

dokoDSllyeh ezynnosclacb,:tmlanach tak przez oQ!BIllicencyjny jak 
i samego przev.'Qi:nika • W opisywanej sytulloji nalety liezyc jedynie n. dobl1! wol~ organu 
licenc:rinego om uczciwo§6 przewoZnika. 
o W'2¥,tkjch czynno!ciach w iym takte 0 :tawitsuniu "l'konywanla p .... "ozOw pa.aterowl. ; 
organ wydaj • ." _ol...le powinni by~ Ioto.",owani, gdyt zaistnilll. zmiany .kutk"",.~ mogll 
r6wniei zmiaD.......old lub ich oofni~.i.m np. cofni~cie Ileeneji "",dill. tart. 24, wt " pkt.l 
.kutkuje .ofni~ciem zezwolenia. 

6. 	 W ustawie 0 Iran.pore;e drogowym b,ak jeSt jednoznacznego zapisu 0 knnsekwencjach nie 

wywi~ania si~ pmwoZnika Z obligatoryjnego obowi¥J<u urnieszczania rozklad6w jazdy na 

przystank.eh. Potychczasowy zapi' w ustawie Art.22.I.pktA jest malo :1DbowiljZllj~cy dJ. przewoinil:. 

; e~..o przewo:inik sklada dekloraej. bn pokryc;" Zaistnia!a sytuacja sprawi., ~ pa.saUr cz.ekaj<j.C na 

przystsnlru nit wie ldOOr b<;dzie m6g! jechaC. Powoduje to poczucie balaganu i interweneje pasaterow u 

organizatora wydajij:cego zezwolenia.. 
, 


http:przystank.eh


7. 	 Brak: w ustawie 0 transporcie drogowym jednoz:nacznego odniesienia w spra'Wie nie wj'konyv1anlr\ 

ws:.r.ystkich kuts6w zs:odnie z posiadanytn zezwoleniem prz..ez przewoZn.ik.bw (i$tniej~cy zapis ArL244 

pkt.3 jest zapisem marrW)'lll), PrzcwoZnik st2je sj~ bezkamy. wykonuje kursy wg wlasnego widzimisio, 

rue wy\<ooujqc przede wszysikim I<ursQw nien:otownych blokuj40 jednoetdnie godziny odjazdowe dl. 

innyc:h przewoinik6w. Jest to bardzo mezdrowa sytuaeja, gdyt z jednej sttony dezinformuje pasltterUw 

• z drugiej sttony pnwoduje bezkamosc przcwoinikow . 

• Propnnujemy zmian~ wUSUIwie 0 transpnreie drogowym polel!l\l¥~ na usunl$'iu pkt.3 Art,24A i 

zasta,Pieme go zapisem, :re je",u przewoinik me wykonuje. na skutek okolicznosci zale:i:nych od 

niego, krajowych drogowych prz.ewozOw regulamych na danc;j !inii komunikacyjnej, eo .ajroniej 
,,-,przez I uw. 

8. Brak moZliwoscl rozktadania na.raty nalotonych kat na pnewotnik6w. 

-	 Proponujemy UZt.I1)cln,ienie Art.94.l 0 karach l'ieniiPnych 0 zapis uiszczenia kary pieni~ej w 

fonnie rozlozenia na rat)'. 

W n.....1 .cenie prop.n.wltty pr.jekt zakI.cIa zupeln1j sw.bocl~ przed.l~biorc.w 
W}1<onlOj~q<h tranaporf drogowy. naIollliaal call' bapt 
i odpowiedziahloSc ksztaltowlnia traD'POrtu .pada Da orgauy wydaj~.....wolonia pl'ZJ' tak 
.niedosk.naly<h" prteplsa<h prawny<h. P<nrinllilmy ko,..,.m~ 
~ d.SwI._ wypracowanyoh p"'" kra,lo ... knlry.h .,..tom trausporll! drogo",tgO funk£jonuj. 
prawidlowo. 
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Odpowiedi Z woi, mazowiecklegQ, 

Jak wynika z anallzy przeprowadzonaj przez pracownik6w Departamentu 
NiaruchomoSci Ilnfrastruktury Urz~du Marszalkowskiego Wojew6dztwa 
Mazowieckiego zmiany zap'noponowane w pnojei<cie ustawy ° 
transporcie drogowym dotycz~ lieancji, przewoz6w mi~zynanodowych, 
kontroli tych przewozow oraz zmiany warunk6w jakie musi spelniac 
kierowca oraz osoba ubiegaj"ea si$ 0 eartyfikat kwalitikacji zawodowych, 
Przepisy te dotyc~ procedur raalizowanych przez starost" lub 
prezydenta miasta na pr_ach powlatu " lako organu wydaj!leago 
licencj~ oraz Biuro Obslugi Transportu Dnogowego lako instytucja 
zajmuj!lca si~ w imieniu minim w/atciwego przewozami 
mi~dzynarodowymi. 
Zakres pnoponowanych zmian nia dotyczy bezposrednio proeadur 
realizowanych przez marszaika wojew6dztwa, 

W zwi!lZku z powyz:szym nie wnosz~ uWag do proponowanych zmian, 

Z powa:l:anlem 
Tamasz Ros/anak 
Zast~pca Dyrektora DNI 



BiuroZWRP 

Od: e.rtlomioj H"",,,",ui< lb.horac.tul<@vmwo.opolo.pll
Wy""'.' 2liltopad. 2009 15:18 
00: BlUro ZWRP 
OW: K!)Otyna Kul..",. 
Tamat; opinia do projekt; ustawy 0 zrnlanie- ostawy 0 transporcie drogowym 

Sz.anowny Pan 
90gdan Cieplelewskl 
Oyrektor Blum z:.NRP 

Dotyczy. prosty 0 przedloi.enit op,inii do projektu ustawy 0 mlanit pnawy 0 trnspord* drogoWj'Dl oraz (I zmianie {nuych 
ustaw (drnk nr l.4Ill). 

W nl'lwi4tmiiu do ptapOllowanej zmian.v po~gaj3CCj na dodaniu: pO in1. 14, art. 14 a. proponujemy wprowadziC do projek1u 
ustawy zapis (I kooieczoo5cj mwiadoOllenia prl'JIIz p!'aWQblika 0 caJkowitym hili ~cioVt'yM UWies.t.e'l1Iu wykonywania 
pn:ewoz&w drogowych r6wnlez organu WjI~~go liCZWoletlla [la fll'UWOlY recuJame 
i regul.arne SPl!CjalDe O$Ob (obemie z.a"iadamlenle prT.e"Niduje ,r~ wyqcmIe dla Of'jaIW wydaji\U8:0 JkencJ~), 

Nalcblloby t6wnil:i ~c wni6$z.c~e w projekde zapUu 0 motliwoki ~.QW"go zawienetll.a pmt~ pt"V:lwoinika 

k:u.mlw w l.t'lm1pOn::ie drogowym os6b, 

lUI wybnmycb przez nieeo WUac.h kOlllUlillmcyjn)lcb. 


Z powatniem 
Sarllomiej HoracrJ.!( 
Z-ca~~"ln~i~1d 
Urz.Jd M......!kowOd Wojow6d%rwa Opolski'llo 

IcL0/1!44..82l4Q 
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..... ,-....,..., .·.""""'"'''"'''....ft,VYY..,''''' YYU.,n;nULlLI nA WICLI\Ut'UL::tlU.l:bU 

DEPARTAMENT TRANSPORTU 
uf. Plekary 19, 61-823 Poznan, tel. 65 70 791, fax. 65 70 795 

Pozmm, dnia 30 paZdzierni.k& 2009 roku 
DT.V·0724·33109 

Nawi'IZUi'!C do pisma Z~ W'liew6dztw R=zpospolitej Polslciej z dnia 22 

paidziernika 2009 row rnitypZ'!Cego projby 0 ~e opiDli do poselskiego projektu US1awy 

o zmianie ustat).j' 0 ~ok~ drogowym oraz \) zmianie nie.kt6rych innych ustaw, nalezy, 
st\\ierd;tiC. Ze projekt doiy<::t)I propozycji zmian nowelizujJtcych pnepisy dotyc~e, 
przewoinl.kJ\w drogowycJj uslawacb regulqj~cych wykonywanie dzialalno,ci

Itransportowej. Projekt me liberalitaGi~ norm dotyCZllCych wykonywania zawodu 

pruwoini!<e i ob<riml~et>a$t~~~ ~W!lZtriejsze zaaadnleDia: 

• 
l. 	Wprowadza nlo$~~i.i 12' mles~_go okresu za",i=ia WJoxonywania !ego 

rodzaju dzi.o!alJ~oS<~.~~IIdio'."'d.be/; utraty uprawnieli. (lieencji). 

2. 	 Zobo~e ~czny podmlot uzwolenia Dl\ipoi:oiej prud 

wjudemna 

3. Wprowadza dotycZ'!CC zasady wykonywania przewozOw 

kaboll!±owych drogowym ruczy ~ zagranicznych przewo2nik6w ne 

terytorium regulae]e prawne, kt6re od przy<zlego rolru 

obowiwwalY ~~,i .• ~.~I i....;ystldch pailstwacb czioW<.w,kicb w zwi'lzku z.e zmilllllj 
'I;

przepisOw wSP",ln<'I!!>~~ w tym 2:Oki:esie. 
4. 	 Zobowi'IZUje mlrnlll!~'.~.. I:l~,19,im'go' do spraw transpolru do wydania aktu 

wykonawczego, !' .!ll rodzaje i wwry z.ezwoleli. na wykonywanie 
"t 	 , , 

ml~'Y"Ill'<l<l"we.gol!! ~,rtu drogowego. zasady ieh wyI<orzystywania. zakres 

zawartyeh 0'"" spoa6b ich wypeblli!nia. 

S. 	 Ohe,", spQwb ~...... ~wllllj. posiadanej przez osoby chiegaj'l"e s~ 0 certyfikat 

Irompetencji wiedzy w ulcresie zagadnien objl'lYch egzamlnem na 

CKZ. 

• 	 6. Proponuje wprowodZ umo2liwiaj'l"ych odhycie w trybie przyspieszonym, 
kwsJilikacji ~Oj kieroweli.w w tr""spcrcie drogowym. 

7. 	 W projekcie wprowai!i1fiho 1akZe odpowiednie ol:resy pmUkiowe dl. podmlOIDW 

prowadZ'!"ych wykonl1illCYch _ drogowe, 

~~pia~ 

RP 

l
il
I.1, 
1I 
I.:: 
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8. 	 Precyzuje zasady ~wania slutb kontrolnych w przypadku tatrzymani. 

zagranicznego poja:<du wykonujljC<go mi~arodowe przewozy drogowc na , 

terytorium RP bez zez'woJenia, 


9. 	 Podwyisza kar, za Wykonywani. mi~arodowego prz.eworu drogowego = 
bezwymaganego zez'wolilnia z8.000:zj do 10.0000 21., 

10. Wyd!ul:a dopuszczalny okres """,",wogo wytofanla pojazdu z rucbu pr= starosIIl 

wlaSciwego ze wzgJljdu na miej"", ostamiej rejerttacji pojazdu. 

I!. Zmienia niekt6re pIZepisy ustawy z &tit 22 maja 2003 r. 0 ubl'Zpi~zClliacb 

otJQwiljZirowych, Ubezpiecuniowym Fundus... GwatarlCyjnym i Polsltim lliurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjny<:h, 

12.0kreSl. zmiany w "",",ill prany lderowcOw wprowadzaj'l" definicj~ podrOzy 

sIuZbowej, a t.'!lcl:£ rozstrzygajljC, :le kierowcy ~dijcemu w p0dr6zy sluttJQwej 

przyslugoje dieta na,.,.adacb o!crel!onych w Kodeksie pracy, 

·13. Praoownicy zatrudnieni nu. stanowisku kjerawcy zostali pozbawieni Swiadczen z 

tytulu podr6zy w ramw:h um6wionej pracy. 

NaleZy .twieroz;c, ze poruszana w projekcie zmian do ustawy problematyka nie naIeZy do 

wla!ciwosd meryiosycznoj Departamentu Transportu. Regulacja dotyCt:y przede wszystkim 

zagadnieri krajowego i mi,dzynarodowego lrntlSportU drcgowego rzeczy. 

W zwiljZiro z powyiszym nle wno.imy uwag do ptZedstawionego do _piniowania 

projektu uslawy. 

Z powataniem 

/./ Henryk Szczefanowiez 



Pan 
8Qgdan CleplftllWlMl(i 

0,..._81.1'0 

Z~.Wcjow6dzlw RP 

e57u-~PGJ7 ~..,/~ s:,.~44ow"J 
W ~ z OInymanym __ ProjOlClem """""y 0 zm/anio us<awy 0 b'atlaP""''' 

drogowym 0l'R .lmisni& Innych ustaw (druk or 24(1) prz:e~ nasttPUAcs uwagi. 

PaePis zapl'oponawany w art. 1 ust 1 w.t:aden spos6b "le odno$l sl4 do H'ir.yeh 

zaplsilw ustawy 0 trlI"""",,", drogowym ~ ......- na wylwnywonle mill''''nyoh 

i mgulamych speecjaln~ ,PrZeWOZ'OW o.a6b w krajowym tra~le drogowym. W 5ZCZ~!'lO$Ci 

.lDi on w ~ l _ art 24 U5t 4 pi<! 3. kIf>ty ...kazuje na ob~ 
kOf\iec:zn~ cofni'lCia :ezwolenla 'WI' taZi. nlewyiconywanla ~ prz.edS~bjOl't:f, ns s!«rtek 

okolic:z:no5ci zalf&tnych od l'IiIIgo. przawoz:ow regubJmyCh eo najmniej prmz '3 miM~e:e. Coraz 

c:!!'lCiej obGel\OAljemy ""d~m_niewyl<ofT)'lllll'lJa PrmwozOw moulamyoh paJ!l 

"""" do 3 mle'''''. S__ jest ID """,",opode""io _Io;dami el<onomlcznymi. 
Cz.a$O'4If!! Zi\lWleuanio prz:sz r:neww,niia:M funkejonO'*ania linii regularnych 8tutktJje 

~em trudnoSci 1. ~pem do ltotnUnikacjl m~ terwnu. ptZ& kt6ty pl7Jiibiega 

nnia. 

z uwagi n. obowll,wl<P pnej)l$y UOIaW\I ° wnspon:le ~do~ 

wydawania UtZVitlk!r. n8i 11ftit!' regulama ZiIStilJJiMIe ~j linii r.gulamej lin~ inM9C 

przeds~"'Y """" ol<.aZl!jv $it niem_. ~ )oot .. '" = ..",""",1 
wniec.::n~cict uWZ9lf1dnienia podczaa analizy &ytual::ji tynlttNleJ istniePtcych jjnli 

komuniucyjn)'Ch (t6wniot z~,.ch). Zatarn w okresic zswie:!Jnnfa fUnll:.Cionowania [mli 

togutamoj _ "'Y&II1P......c isiotne !nJdnoCci z do",-" do _"",'kacjL Maj'l" no uwad<s 

poWyts7e Infol"!'TlaCje istotnym wydSje ~ rozwazenie wPIywu zm!anionego przepmu n8 tytuacW 

~w..."".taj~. komunl"""ii rogulamej. 

Jeteli In,""'I<I ~ joo\ w(llllWOdzenJa taltiego ~ w~czn!e 

" odniosiel1iu do 1Icero:;j; no wykon"",nJa ~"'jOwego ItatIspc<!AI ~ tte<:zy (CO oi. jest 

spr&eyzowane w projek'l:vWsl1Yfl1 przepi$ie). mOZrt8 I.Ilnec takie ~le %3 zasaor.e, po 

uprzednim doprec~owal"\iIJ zaPiQu. 

-



