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USTAWA

z dnia 23 lipca 2003 r.

o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o trans-
porcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671 oraz
z 2003 r. Nr 137, poz. 1302) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do
przewozu drogowego wykonywanego
pojazdami samochodowymi lub zespo-
∏ami pojazdów:

1) przeznaczonymi konstrukcyjnie do
przewozu nie wi´cej ni˝ 9 osób ∏àcz-
nie z kierowcà — w niezarobkowym
przewozie drogowym osób,

2) o dopuszczalnej masie ca∏kowitej nie-
przekraczajàcej 3,5 tony w transpor-
cie drogowym rzeczy oraz niezarob-
kowym przewozie drogowym rzeczy,

3) zespo∏ów ratownictwa medycznego
oraz w ramach us∏ug transportu sani-
tarnego.

2. Do przewozów drogowych wykonywa-
nych:

1) w ramach powszechnych us∏ug pocz-
towych,

2) w ramach us∏ug polegajàcych na
przewozie odpadów komunalnych
lub nieczystoÊci ciek∏ych,

3) przez podmioty nieb´dàce przedsi´-
biorcami

— stosuje si´ odpowiednio przepisy
ustawy dotyczàce niezarobkowego
przewozu drogowego.”;

2) w art. 4:

a) pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) transport drogowy — krajowy transport dro-
gowy lub mi´dzynarodowy transport drogo-
wy; okreÊlenie to obejmuje równie˝ ka˝dy

przejazd drogowy wykonywany przez przed-
si´biorc´ pomocniczo w stosunku do podsta-
wowej dzia∏alnoÊci gospodarczej, niespe∏-
niajàcy warunków, o których mowa w pkt 4,

4) niezarobkowy przewóz drogowy — prze-
wóz na potrzeby w∏asne — ka˝dy przejazd
pojazdu po drogach publicznych z pasa˝e-
rami lub bez, za∏adowanego lub bez ∏adun-
ku, przeznaczonego do nieodp∏atnego kra-
jowego i mi´dzynarodowego przewozu
drogowego osób lub rzeczy, wykonywany
przez przedsi´biorc´ pomocniczo w stosun-
ku do jego podstawowej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, spe∏niajàcy ∏àcznie nast´pujàce
warunki:

a) pojazdy samochodowe u˝ywane do
przewozu sà prowadzone przez przedsi´-
biorc´ lub jego pracowników,

b) przedsi´biorca legitymuje si´ tytu∏em
prawnym do dysponowania pojazdami
samochodowymi,

c) w przypadku przejazdu pojazdu za∏ado-
wanego — rzeczy przewo˝one sà w∏asno-
Êcià przedsi´biorcy lub zosta∏y przez nie-
go sprzedane, kupione, wynaj´te, wy-
dzier˝awione, wyprodukowane, wydoby-
te, przetworzone lub naprawione albo ce-
lem przejazdu jest przewóz osób lub rze-
czy z przedsi´biorstwa lub do przedsi´-
biorstwa na jego w∏asne potrzeby, a tak-
˝e przewóz pracowników i ich rodzin,

d) nie jest przewozem w ramach prowadzo-
nej dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
us∏ug turystycznych,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) przewóz regularny — publiczny przewóz
osób i ich baga˝u:

a) wykonywany wed∏ug rozk∏adu jazdy po-
danego przez przewoênika drogowego
do publicznej wiadomoÊci przez og∏osze-
nie wywieszone na przystankach i dwor-
cach autobusowych,

b) podczas którego wsiadanie i wysiadanie
pasa˝erów odbywa si´ na przystankach
okreÊlonych w rozk∏adach jazdy, 

c) w którym nale˝noÊç za przejazd jest po-
bierana zgodnie z cennikiem op∏at poda-
nym do publicznej wiadomoÊci, 

d) wykonywany zgodnie z warunkami prze-
wozu osób okreÊlonymi w zezwoleniu,
o którym mowa w art. 18,”,

————————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 15 li-

stopada 1984 r. — Prawo przewozowe, ustaw´ z dnia
20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejaz-
dów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego, usta-
w´ z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym,
ustaw´ z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzàdowej
w województwie, ustaw´ z dnia 24 sierpnia 2001 r. o cza-
sie pracy kierowców, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym.
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c) po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) komunikacja miejska — przewóz regular-
ny wykonywany w ramach lokalnego
transportu zbiorowego w granicach admi-
nistracyjnych miasta albo: 

a) miasta i gminy,

b) miast albo miast i gmin sàsiadujàcych

— je˝eli zawar∏y porozumienie lub utwo-
rzy∏y zwiàzek mi´dzygminny w sprawie
wspólnej realizacji komunikacji na swoim
obszarze,”,

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„8) linia komunikacyjna — po∏àczenie komuni-

kacyjne na okreÊlonej drodze mi´dzy przy-
stankami wskazanymi w rozk∏adzie jazdy,
po której odbywajà si´ regularne przewozy
osób,”, 

e) po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu:
„8a) przystanek — miejsce przeznaczone do

wsiadania lub wysiadania pasa˝erów na da-
nej linii komunikacyjnej, oznaczone w spo-
sób okreÊlony w przepisach ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124,
poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137,
poz. 1302 i Nr 149, poz. 1451), z informacjà
o rozk∏adzie jazdy, z uwzgl´dnieniem godzin
odjazdów Êrodków transportowych prze-
woênika drogowego uprawnionego do ko-
rzystania z tego miejsca,”,

f) uchyla si´ pkt 21;

3) w art. 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podj´cie i wykonywanie transportu drogo-
wego wymaga uzyskania odpowiedniej li-
cencji na wykonywanie transportu drogo-
wego, zwanej dalej „licencjà”.”,

b) w ust. 3: 
— w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wydano w stosunku do tych osób pra-
womocne orzeczenie zakazujàce wyko-
nywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w za-
kresie transportu drogowego,”,

— pkt 2—4 otrzymujà brzmienie:
„2) przynajmniej jedna z osób zarzàdzajà-

cych przedsi´biorstwem lub osoba za-
rzàdzajàca w przedsi´biorstwie trans-
portem drogowym legitymuje si´ certy-
fikatem kompetencji zawodowych,

3) posiada sytuacj´ finansowà zapewniajà-
cà podj´cie i prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie transportu dro-
gowego potwierdzonà dost´pnymi
Êrodkami finansowymi, majàtkiem lub
ostatnim bilansem rocznym przedsi´-
biorstwa w wysokoÊci:
a) 9 000 euro — na pierwszy pojazd sa-

mochodowy przeznaczony do trans-
portu drogowego, 

b) 5 000 euro — na ka˝dy nast´pny po-
jazd samochodowy, 

4) przedsi´biorca osobiÊcie wykonujàcy
przewozy i zatrudnieni przez przedsi´-
biorc´ kierowcy, a tak˝e inne osoby nie-
zatrudnione przez przedsi´biorc´, lecz
wykonujàce osobiÊcie przewozy na jego
rzecz, spe∏niajà wymagania okreÊlone
w przepisach ustawy, przepisach ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ru-
chu drogowym oraz w innych przepi-
sach okreÊlajàcych wymagania w sto-
sunku do kierowców, a tak˝e nie byli ska-
zani prawomocnym wyrokiem sàdu za
przest´pstwa umyÊlne przeciwko bez-
pieczeƒstwu w komunikacji, mieniu,
wiarygodnoÊci dokumentów lub Êrodo-
wisku,”;

4) w art. 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) spe∏nia wymagania okreÊlone w art. 5 ust. 3
pkt 1 i 5 oraz w art. 39a ust. 1,”;

5) w art. 8: 

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) numer w rejestrze przedsi´biorców albo
w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,”,

b) w ust. 3:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odpis z rejestru przedsi´biorców albo
z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kserokopi´ certyfikatu kompetencji zawo-
dowych przedsi´biorcy lub osoby zarzà-
dzajàcej transportem drogowym w przed-
si´biorstwie,”,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie wa-
runków, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 3,”, 

— pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) wykaz pojazdów samochodowych wraz
z kserokopiami dowodów rejestracyjnych
albo kserokopie dowodów rejestracyj-
nych, a w przypadku gdy przedsi´biorca
nie jest w∏aÊcicielem tych pojazdów —
równie˝ dokument potwierdzajàcy prawo
do dysponowania nimi.”;

6) w art. 10:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, z za-
strze˝eniem ust. 3a, odmawia udzielenia li-
cencji na mi´dzynarodowy transport drogo-
wy lub dokonania jej zmiany w razie braku
mo˝liwoÊci zapewnienia wystarczajàcej licz-
by zezwoleƒ zagranicznych.”,
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b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu mo-
˝e udzieliç licencji na mi´dzynarodowy
transport drogowy rzeczy w innym ni˝
wskazany we wniosku, o którym mowa
w art. 8, zakresie dotyczàcym obszaru prze-
wozów lub liczby pojazdów samochodo-
wych zg∏oszonych we wniosku, majàc na
uwadze liczb´ b´dàcych w jego dyspozycji
zezwoleƒ zagranicznych.”, 

c) uchyla si´ ust. 4,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, po
zasi´gni´ciu opinii polskich organizacji o za-
si´gu ogólnokrajowym zrzeszajàcych mi´-
dzynarodowych przewoêników drogowych,
mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, okreÊliç licz-
b´ promes, licencji lub wypisów z licencji na
mi´dzynarodowy transport drogowy na da-
ny rok kalendarzowy, uwzgl´dniajàc liczb´
zezwoleƒ zagranicznych b´dàcych w jego
dyspozycji.”;

7) w art. 11: 

a) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie: 

„3. Organ udzielajàcy licencji, o którym mowa
w art. 7 ust. 2 pkt 3, wydaje jej wypis lub wy-
pisy w liczbie odpowiadajàcej liczbie pojaz-
dów samochodowych okreÊlonych we wnio-
sku o udzielenie licencji, z zastrze˝eniem
art. 10 ust. 3a.

4. Wypis z licencji na mi´dzynarodowy trans-
port drogowy rzeczy jest wydawany na ka˝-
dy pojazd, którym transport ten ma byç wy-
konywany, i jest wa˝ny wy∏àcznie z wypisem
z wykazu, o którym mowa w ust. 2.”, 

b) uchyla si´ ust. 5; 

8) w art. 12:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Licencja na mi´dzynarodowy transport dro-
gowy uprawnia do wykonywania przewo-
zów z przekroczeniem granicy Rzeczypospo-
litej Polskiej, zgodnie z rodzajem przewozów
i obszarem w niej okreÊlonych.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Licencja, o której mowa w ust. 2, uprawnia
równie˝ do wykonywania przewozów
w krajowym transporcie drogowym, zgod-
nie z rodzajem przewozów w niej okreÊlo-
nych.”;

9) w art. 14:

a) uchyla si´ ust. 3,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku zmiany licencji polegajàcej na
zmianie wykazu numerów rejestracyjnych
pojazdów samochodowych, przedsi´biorca

jest obowiàzany zwróciç dotychczasowe wy-
pisy z tego wykazu nie póêniej ni˝ w terminie
14 dni od dnia otrzymania nowych wypi-
sów.”;

10) w art. 15:

a) w ust. 1 w pkt 2: 

— lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) nie spe∏nia wymagaƒ uprawniajàcych do
wykonywania dzia∏alnoÊci w zakresie
transportu drogowego,”,

— po lit. d dodaje si´ lit. e w brzmieniu:

„e) ra˝àco narusza przepisy dotyczàce czasu
pracy kierowców lub kwalifikacji kierow-
ców,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Cofni´cie licencji w przypadkach okreÊlo-
nych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d oraz lit. e poprze-
dza si´ pisemnym ostrze˝eniem przedsi´-
biorcy, ˝e w przypadku ponownego stwier-
dzenia naruszenia tych przepisów wszczyna
si´ post´powanie w sprawie cofni´cia licen-
cji.”, 

c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) nie przedstawi∏, w wyznaczonym terminie,
informacji i dokumentów, o których mowa
w art. 8 ust. 2 i 3, art. 14 i art. 83,”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przedsi´biorca jest obowiàzany zwróciç do-
kumenty, o których mowa w art. 11, organo-
wi, który udzieli∏ licencji, niezw∏ocznie, nie
póêniej jednak ni˝ w terminie 14 dni od dnia,
w którym decyzja o cofni´ciu licencji sta∏a si´
ostateczna.”; 

11) w art. 18:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w krajowym transporcie drogowym — wy-
danego, w zale˝noÊci od zasi´gu tych prze-
wozów odpowiednio przez: 

a) wójta — na wykonywanie przewozów na
liniach komunikacyjnych na obszarze gmi-
ny,

b) burmistrza albo prezydenta miasta — na
wykonywanie przewozów na liniach ko-
munikacyjnych w komunikacji miejskiej,

c) burmistrza albo prezydenta miasta, które-
mu powierzono to zadanie na mocy poro-
zumienia, o którym mowa w art. 4
pkt 7a — na wykonywanie przewozów na
liniach komunikacyjnych w komunikacji
miejskiej w granicach okreÊlonych w art. 4
pkt 7a lit. a albo lit. b,

d) burmistrza albo prezydenta miasta, b´dà-
cego siedzibà zwiàzku mi´dzygminnego,
o którym mowa w art. 4 pkt 7a — na wy-
konywanie przewozów na liniach komuni-
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kacyjnych na obszarze gmin, które utwo-
rzy∏y zwiàzek mi´dzygminny,

e) starost´, w uzgodnieniu z wójtami, burmi-
strzami lub prezydentami miast w∏aÊciwy-
mi ze wzgl´du na planowany przebieg linii
komunikacyjnej — na wykonywanie prze-
wozów na liniach komunikacyjnych na ob-
szarze powiatu, z wy∏àczeniem linii komu-
nikacyjnych okreÊlonych w lit. a—d,

f)  marsza∏ka województwa, w uzgodnieniu
ze starostami w∏aÊciwymi ze wzgl´du na
planowany przebieg linii komunikacyjnej
— na wykonywanie przewozów na liniach
komunikacyjnych wykraczajàcych poza
obszar co najmniej jednego powiatu, jed-
nak˝e niewykraczajàcych poza obszar wo-
jewództwa,

g) marsza∏ka województwa w∏aÊciwego dla
siedziby albo miejsca zamieszkania przed-
si´biorcy, w uzgodnieniu z marsza∏kami
województw w∏aÊciwymi ze wzgl´du na
planowany przebieg linii komunikacyjnej
— na wykonywanie przewozów na liniach
komunikacyjnych wykraczajàcych poza
obszar co najmniej jednego wojewódz-
twa,”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Organ wydajàcy zezwolenia wydaje przed-
si´biorcy wypis lub wypisy z zezwoleƒ 
w liczbie okreÊlonej we wniosku przedsi´-
biorcy.”;

12) po art. 18 dodaje si´ art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. Przewoênik wykonujàcy regularne prze-
wozy osób, poza uprawnieniami pasa˝e-
rów do ulgowych przejazdów okreÊlony-
mi w odr´bnych przepisach, uwzgl´dnia
tak˝e uprawnienia pasa˝erów do innych
ulgowych przejazdów, je˝eli podmiot,
który ustanawia te ulgi, ustali z przewoê-
nikiem, w drodze umowy, warunki zwro-
tu kosztów stosowania tych ulg.”;

13) po art. 19 dodaje si´ art. 19a w brzmieniu: 

„Art. 19a. 1. Wykonywanie mi´dzynarodowego
transportu drogowego osób na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej przez
zagranicznego przewoênika drogowe-
go pojazdem samochodowym prze-
znaczonym konstrukcyjnie do przewo-
zu nie wi´cej ni˝ 9 osób ∏àcznie z kie-
rowcà wymaga zezwolenia ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝
w przypadku przejazdu pojazdu samo-
chodowego bez osób podró˝nych.”;

14) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór zezwolenia,
o którym mowa w art. 19a, oraz wzór zezwole-

nia i wypisu z zezwolenia, o którym mowa
w art. 18, uwzgl´dniajàc zakres niezb´dnych
danych.”;

15) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´ kserokopi´ licencji i dokumenty, o których
mowa w art. 22.”;

16) w art. 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wyko-
nywanie przewozów regularnych w krajo-
wym transporcie drogowym do∏àcza si´: 

1) proponowany rozk∏ad jazdy uwzgl´dniajà-
cy przystanki, godziny odjazdów Êrodków
transportowych, d∏ugoÊç linii komunika-
cyjnej, podanà w kilometrach, i odleg∏oÊci
mi´dzy przystankami, kursy oraz liczb´
pojazdów niezb´dnych do wykonywania
codziennych przewozów, zgodnie z rozk∏a-
dem jazdy,

2) schemat po∏àczeƒ komunikacyjnych z za-
znaczonà linià komunikacyjnà i przystan-
kami, 

3) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzy-
stania z obiektów dworcowych i przystan-
ków, dokonanego z ich w∏aÊcicielami lub
zarzàdzajàcymi,

4) zobowiàzanie do zamieszczania informa-
cji o godzinach odjazdów na tabliczkach
przystankowych na przystankach,

5) cennik, 

6) wykaz pojazdów, z okreÊleniem ich liczby
oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca
zamierza wykonywaç przewozy.”,

b) w ust. 2 pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie: 

„4) schemat po∏àczeƒ komunikacyjnych z zazna-
czonà linià komunikacyjnà i przystankami, 

5) cennik.”,

c) w ust. 3:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przebieg trasy przewozu dla ka˝dej grupy
osób, uwzgl´dniajàcy miejsce poczàtko-
we i docelowe przewozu, d∏ugoÊç tej trasy
podanà w kilometrach oraz przejÊcia gra-
niczne,”, 

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) schemat po∏àczeƒ komunikacyjnych z za-
znaczonà trasà przewozu,”, 

d) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wyko-
nywanie przewozów regularnych specjal-
nych w krajowym transporcie drogowym
do∏àcza si´: 
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1) informacj´ okreÊlajàcà grup´ osób, która
b´dzie uprawniona do korzystania z prze-
wozu, 

2) proponowany rozk∏ad jazdy uwzgl´dniajà-
cy przystanki, godziny odjazdów i przyjaz-
dów Êrodków transportowych, d∏ugoÊç li-
nii komunikacyjnej, podanà w kilome-
trach, i odleg∏oÊci mi´dzy przystankami
oraz liczb´ pojazdów niezb´dnych do wy-
konywania codziennych przewozów,
zgodnie z rozk∏adem jazdy,

3) schemat po∏àczeƒ komunikacyjnych z za-
znaczonà linià komunikacyjnà i przystan-
kami, 

4) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzy-
stania z obiektów dworcowych i przystan-
ków innych ni˝ zlokalizowanych przy dro-
gach publicznych, ustalone z ich w∏aÊci-
cielami lub zarzàdzajàcymi.

5. Do wniosku w sprawach, o których mowa
w ust. 2 i 3, do∏àcza si´ informacj´ potwier-
dzajàcà przekazanie marsza∏kom w∏aÊci-
wych województw schematu po∏àczeƒ ko-
munikacyjnych z zaznaczonà trasà przewo-
zu.”;

17) po art. 22 dodaje si´ art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. 1. Organy, o których mowa w art. 18
ust. 1 pkt 1:

1) odmawiajà udzielenia lub zmiany
zezwolenia na wykonywanie prze-
wozów regularnych w krajowym
transporcie drogowym w przypad-
ku, gdy wnioskodawca nie jest
w stanie Êwiadczyç us∏ug b´dàcych
przedmiotem wniosku, korzystajàc
z pojazdów pozostajàcych w jego
bezpoÊredniej dyspozycji,

2) mogà odmówiç udzielenia lub
zmiany zezwolenia na wykonywa-
nie przewozów regularnych w kra-
jowym transporcie drogowym,
w przypadku wystàpienia jednej
z nast´pujàcych okolicznoÊci:

a) zostanie wykazane, ˝e projekto-
wana linia regularna stanowiç
b´dzie zagro˝enie dla ju˝ istniejà-
cych linii regularnych, z wyjàt-
kiem sytuacji, kiedy linie te sà ob-
s∏ugiwane tylko przez jednego
przewoênika lub przez jednà gru-
p´ przewoêników,

b) zostanie wykazane, ˝e wydanie
zezwolenia ujemnie wp∏ynie na
rentownoÊç porównywalnych
us∏ug kolejowych na liniach bez-
poÊrednio zwiàzanych z trasà
us∏ug drogowych,

c) wnioskodawca nie wykonuje, na
skutek okolicznoÊci zale˝nych od
niego, krajowych przewozów re-

gularnych na innych obs∏ugiwa-
nych liniach komunikacyjnych,
co najmniej przez 7 dni,

d) wnioskodawca nie przestrzega
warunków okreÊlonych w posia-
danym ju˝ zezwoleniu lub wyko-
nuje przewozy niezgodnie z po-
siadanym zezwoleniem.

2. Organy, o których mowa w art. 18
ust. 1 pkt 1, mogà odmówiç udzielenia
zezwolenia lub zmiany zezwolenia na
wykonywanie przewozów regular-
nych specjalnych w przypadku, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2
lit. a i d.

3. Podj´cie decyzji w sprawie wydania
nowego lub zmiany istniejàcego ze-
zwolenia na linie komunikacyjne
o d∏ugoÊci do 100 km, w szczególnoÊci
w zakresie zwi´kszenia pojemnoÊci
pojazdów, cz´stotliwoÊci ich kursowa-
nia, zmiany godzin odjazdów z po-
szczególnych przystanków powinno
byç poprzedzone analizà sytuacji ryn-
kowej w zakresie regularnego przewo-
zu osób.

4. Za czynnoÊci zwiàzane z opracowa-
niem analizy, o której mowa w ust. 3,
organ w∏aÊciwy do spraw zezwoleƒ
pobiera op∏at´ od wnioskodawcy.

5. Analiz´, o której mowa w ust. 3, prze-
prowadza organ w∏aÊciwy do spraw
zezwoleƒ co najmniej raz w roku,
z uwzgl´dnieniem: 

1) istniejàcej komunikacji, w tym ro-
dzaju pojazdów, godzin ich odjaz-
dów lub cz´stotliwoÊci kursów oraz
ich dostosowanie do potrzeb spo-
∏ecznych, 

2) dotychczasowego wywiàzywania
si´ przewoêników posiadajàcych ze-
zwolenia z realizacji przewozów
i stosowanych taryf, 

3) przewidywanych zmian w nat´˝eniu
przewozu podró˝nych,

4) miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy lub
planu zagospodarowania prze-
strzennego województwa.

6. Organ przeprowadzajàcy analiz´,
o której mowa w ust. 3, zasi´ga opinii
w sprawie proponowanych zmian
w zakresie udzielanych lub zmienia-
nych zezwoleƒ od organizacji konsu-
mentów. 

7. Organy, o których mowa w art. 18
ust. 1, mogà realizowaç zadania,
o których mowa w ust. 3, poprzez w∏a-
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sne jednostki lub inne wyspecjalizo-
wane podmioty. 

8. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu, w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw finansów publicz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, stawki op∏at uiszczanych przez
przewoêników drogowych za czynno-
Êci okreÊlone w ust. 3 w wysokoÊci nie
wy˝szej ni˝ 5 z∏ za ka˝de 1 000 km pla-
nowanego rocznego przebiegu danej
linii komunikacyjnej oraz nie mniejszej
ni˝ 100 z∏ za danà lini´ komunikacyjnà,
majàc na uwadze iloÊç linii komunika-
cyjnych oraz stopieƒ zaspokojenia po-
trzeb przewozowych, a tak˝e sytuacj´
rynkowà na danym terenie w zakresie
regularnego przewozu osób.”;

18) w art. 24 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) odstàpienia zezwolenia osobie trzeciej, przy
czym nie jest odstàpieniem zezwolenia powie-
rzenie wykonania przewozu innemu przewoêni-
kowi, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. — Prawo przewozowe
(Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z 2001 r. Nr 125,
poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130,
poz. 1112).”;

19) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonywanie przez zagranicznego przewoêni-
ka przewozu kabota˝owego na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej wymaga uzyskania ze-
zwolenia, które wydaje minister w∏aÊciwy do
spraw transportu, o ile umowy mi´dzynarodo-
we nie stanowià inaczej.”;

20) w art. 33:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obowiàzek uzyskania zaÊwiadczenia, o któ-

rym mowa w ust. 1, nie dotyczy przewozów
drogowych wykonywanych: 
1) w ramach powszechnych us∏ug poczto-

wych,
2) przez podmioty, nieb´dàce przedsi´bior-

cami, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3,
z tym ̋ e w przypadku dzia∏alnoÊci wytwór-
czej w rolnictwie dotyczàcej upraw rol-
nych oraz chowu i hodowli zwierzàt,
ogrodnictwa, warzywnictwa, leÊnictwa
i rybactwa Êródlàdowego obowiàzek uzy-
skania zaÊwiadczenia nie dotyczy rolnika
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-
∏ecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7,
poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756,
z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45,
poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45,
poz. 391),

3) przez przedsi´biorców posiadajàcych
uprawnienia do wykonywania transportu
drogowego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, po-
winno zawieraç: oznaczenie przedsi´biorcy,
jego siedzib´ (miejsce zamieszkania) i adres,
numer w rejestrze przedsi´biorców albo
w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, ro-
dzaj i zakres wykonywania przewozów dro-
gowych na potrzeby w∏asne oraz rodzaj i licz-
b´ pojazdów samochodowych.”, 

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. ZaÊwiadczenie na krajowy niezarobkowy
przewóz drogowy uprawnia do wykonywa-
nia przewozów wy∏àcznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

3b. ZaÊwiadczenie na mi´dzynarodowy nieza-
robkowy przewóz drogowy uprawnia do
wykonywania przewozów z przekrocze-
niem granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Za-
Êwiadczenie to uprawnia równie˝ do wyko-
nywania niezarobkowego przewozu drogo-
wego na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zgodnie z rodzajem przewozów w nim
okreÊlonych.”,

d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Przepis art. 14 ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. ZaÊwiadczenie oraz wypis lub wypisy z za-
Êwiadczenia wydaje w∏aÊciwy dla siedziby
przedsi´biorcy starosta na okres do 5 lat.”;

21) w art. 34:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Wykonywanie mi´dzynarodowego przewo-
zu drogowego na potrzeby w∏asne mo˝e wy-
magaç uzyskania odpowiedniego zezwole-
nia, je˝eli umowy mi´dzynarodowe, którymi
Rzeczpospolita Polska jest zwiàzana, tak sta-
nowià.

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym
mowa w ust. 1, przedsi´biorca, z zastrze˝e-
niem art. 33 ust. 2, obowiàzany jest do∏àczyç
zaÊwiadczenie okreÊlone w art. 33 ust. 1.”; 

b) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Przy wykonywaniu mi´dzynarodowego
przewozu drogowego osób na potrzeby w∏a-
sne jest wymagany formularz jazdy, o któ-
rym mowa w art. 27.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu pro-
wadzi rejestr pojazdów i przedsi´biorców
wykonujàcych mi´dzynarodowy przewóz
drogowy na potrzeby w∏asne, z zastrze˝e-
niem ust. 6.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu od-
mawia wydania zezwolenia na wykonywanie
mi´dzynarodowego przewozu drogowego
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na potrzeby w∏asne przez okres 3 lat od dnia
stwierdzenia wykonywania przewozu nie-
zgodnie z wydanym zaÊwiadczeniem.”;

22) w art. 35 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przedsi´biorca wykonujàcy transport drogowy
jest zwolniony z obowiàzku uzyskania zezwole-
nia, je˝eli umowy mi´dzynarodowe, którymi
Rzeczpospolita Polska jest zwiàzana, tak stano-
wià.”;

23) w art. 38 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu wyzna-
cza jednostki certyfikujàce, akredytowane
zgodnie z odr´bnymi przepisami, przy których
dzia∏ajà komisje egzaminacyjne.

3. Jednostki, o których mowa w ust. 2, wydajà
certyfikaty kompetencji zawodowych i przeka-
zujà informacje o ich wydaniu do centralnego
rejestru tych certyfikatów prowadzonego przez
ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.”;

24) w art. 39 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednostki certyfikujàce, o których mowa
w art. 38 ust. 2 i 3,”;

25) po rozdziale 7 dodaje si´ rozdzia∏ 7a w brzmieniu: 

„Rozdzia∏ 7a

Kierowcy wykonujàcy transport drogowy lub
przewozy na potrzeby w∏asne

Art. 39a. 1. Przewoênik drogowy mo˝e zatrudniç
kierowc´, je˝eli osoba ta: 

1) ukoƒczy∏a 21 lat, z zastrze˝eniem
ust. 2,

2) posiada odpowiednie uprawnienie
do kierowania pojazdem samocho-
dowym okreÊlone w ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym,

3) ukoƒczy∏a odpowiedni kurs dokszta∏-
cajàcy kierowców, o którym mowa
w art. 39b ust. 1,

4) nie ma przeciwwskazaƒ zdrowot-
nych do pracy na stanowisku kierow-
cy,

5) nie ma przeciwwskazaƒ psycholo-
gicznych do pracy na stanowisku kie-
rowcy.

2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, nie dotyczy kierowcy wykonujà-
cego transport drogowy rzeczy pojaz-
dem samochodowym lub zespo∏em
pojazdów o dopuszczalnej masie ca∏ko-
witej od 3,5 t do 7,5 t.

Art. 39b. 1. Osoba ubiegajàca si´ o zatrudnienie po
raz pierwszy na stanowisku kierowcy
wykonujàcego transport drogowy jest

obowiàzana ukoƒczyç kurs dokszta∏ca-
jàcy:

1) kierowców przewo˝àcych rzeczy —
dla kierowców pojazdów samocho-
dowych konstrukcyjnie przystoso-
wanych do przewozu rzeczy,

2) kierowców przewo˝àcych osoby —
dla kierowców pojazdów samocho-
dowych przeznaczonych konstruk-
cyjnie do przewozu powy˝ej 5 osób
∏àcznie z kierowcà.

2. Kursy dokszta∏cajàce, o których mowa
w ust. 1, zwane dalej „kursami”, sà pro-
wadzone przez wojewódzkie oÊrodki ru-
chu drogowego, o których mowa
w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

3. Wojewódzki oÊrodek ruchu drogowego
przy organizacji i realizacji kursów jest
zobowiàzany do wspó∏pracy z organiza-
cjami zrzeszajàcymi kierowców i prze-
woêników drogowych o zasi´gu ogól-
nokrajowym.

4. Wspó∏praca, o której mowa w ust. 3,
obejmuje zw∏aszcza uzgodnienie szcze-
gó∏owego programu kursu oraz warun-
ków i miejsca jego przeprowadzenia.

5. Dyrektor wojewódzkiego oÊrodka ruchu
drogowego potwierdza ukoƒczenie kur-
su przez wydanie zaÊwiadczenia o jego
ukoƒczeniu, a tak˝e prowadzi rejestr
osób przeszkolonych i wydanych za-
Êwiadczeƒ. 

6. Nadzór nad prowadzeniem kursów
sprawuje wojewoda. W ramach nadzo-
ru wojewoda mo˝e:

1) kontrolowaç sposób prowadzenia
kursów oraz dokumentacj´ z nimi
zwiàzanà,

2) zawiesiç prowadzenie kursów do cza-
su usuni´cia stwierdzonych niepra-
wid∏owoÊci.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, ramo-
wy program kursów, o których mowa
w ust. 1, minimalny czas ich trwania,
wzór zaÊwiadczenia oraz rejestru, o któ-
rych mowa w ust. 5, majàc na wzgl´dzie
podniesienie kwalifikacji zawodowych
kierowców wykonujàcych transport
drogowy.

Art. 39c. 1. Kierowca wykonujàcy transport drogo-
wy podlega badaniom lekarskim prze-
prowadzanym w celu stwierdzenia ist-
nienia lub braku przeciwwskazaƒ zdro-
wotnych do wykonywania pracy na sta-
nowisku kierowcy.

2. Badania lekarskie, o których mowa
w ust. 1, sà wykonywane, z zastrze˝e-
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niem ust. 3, w zakresie i na zasadach
okreÊlonych w przepisach ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pra-
cy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.2)), zwany dalej „Kodeksem pracy”,
z tym ˝e badania okresowe przeprowa-
dza si´ do czasu ukoƒczenia przez kie-
rowc´:

1) 55 lat — co 5 lat,

2) od 56 lat do 65 lat — co 2 lata,

3) powy˝ej 65 roku — corocznie.

3. Zakres badaƒ lekarskich, o których mo-
wa w ust. 1, obejmuje ponadto ustale-
nie istnienia lub braku przeciwwskazaƒ
zdrowotnych do kierowania pojazdami,
zgodnie z ustawà z dnia 20 czerwca
1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

4. Badania lekarskie, o których mowa
w ust. 1, wykonujà lekarze uprawnieni
do wykonywania badaƒ profilaktycz-
nych, o których mowa w przepisach Ko-
deksu pracy, i posiadajàcy dodatkowo
uprawnienia do przeprowadzania ba-
daƒ lekarskich kandydatów na kierow-
ców i kierowców okreÊlone w odr´b-
nych przepisach. 

Art. 39d.1. Kierowca wykonujàcy transport drogo-
wy podlega badaniom psychologicz-
nym przeprowadzanym w celu stwier-
dzenia istnienia lub braku przeciwwska-
zaƒ psychologicznych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowcy.

2. Badania psychologiczne, o których mo-
wa w ust. 1, sà wykonywane:

1) w wieku do 55 lat — co 5 lat,

2) w wieku od 56 lat do 65 lat — co 2 lata,

3) powy˝ej 65 roku ˝ycia — corocznie.

3. Badania psychologiczne, o których mo-
wa w ust. 1, sà wykonywane w zakresie
i na zasadach okreÊlonych dla kierow-
ców w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym.

Art. 39e. 1. Przewoênik drogowy jest obowiàzany do:

1) kierowania kierowców na badania le-
karskie i psychologiczne, o których
mowa odpowiednio w art. 39c i 39d, 

2) pokrywania kosztów badaƒ lekar-
skich i psychologicznych, 

3) przechowywania przez ca∏y okres za-
trudnienia kierowcy orzeczeƒ lekar-
skich i psychologicznych oraz za-
Êwiadczeƒ o ukoƒczeniu kursów do-
kszta∏cajàcych, je˝eli kursy te sà wy-
magane,

4) prowadzenia dokumentacji: dotyczà-
cej pracy kierowcy, a w szczególnoÊci
pojazdów, którymi kierowca wykony-
wa∏ przewozy, oraz czasu pracy kie-
rowcy; przepis ten dotyczy dokumen-
tacji prowadzonej niezale˝nie od ewi-
dencji czasu pracy, o której mowa
w art. 12911 Kodeksu pracy,

5) przekazania kierowcy z chwilà rozwià-
zania stosunku pracy orzeczeƒ i za-
Êwiadczeƒ, o których mowa w pkt 3,
oraz wyciàgu z dokumentacji, o której
mowa w pkt 4,

6) wystawienia kierowcy zaÊwiadczenia
poÊwiadczajàcego jego zatrudnienie
oraz spe∏nianie wszystkich wymagaƒ
okreÊlonych ustawà. 

2. Spe∏nienie przez przedsi´biorc´ b´dà-
cego pracodawcà obowiàzku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje si´ za rów-
noznaczne ze spe∏nieniem obowiàzków
pracodawcy w zakresie wykonywania
wst´pnych i okresowych badaƒ lekar-
skich, o których mowa w art. 229 § 1 i 2
Kodeksu pracy. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owy sposób post´powania z doku-
mentacjà zwiàzanà z pracà kierowcy
oraz ustali wzory stosowanych doku-
mentów, w tym wzór zaÊwiadczenia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 6, uwzgl´d-
niajàc zakres niezb´dnych informacji.

Art. 39f. Wymagania, o których mowa: 

1) w art. 39a—39e, stosuje si´ odpowied-
nio do przedsi´biorcy osobiÊcie wyko-
nujàcego transport drogowy lub osób
wykonujàcych osobiÊcie przewozy na
rzecz tego przedsi´biorcy, 

2) w art. 39a ust. 1 pkt 2, 4 i 5 oraz 
art. 39c—39e, stosuje si´ odpowiednio
do przedsi´biorcy osobiÊcie wykonujà-
cego przewozy na potrzeby w∏asne lub
kierowcy przez niego zatrudnionego.”;

26) w art. 41:

a) w ust. 1: 

— pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wydania zezwolenia lub zmiany zezwole-
nia, wydania wypisu z zezwolenia na wy-
konywanie przewozu regularnego, prze-
wozu regularnego specjalnego, przewozu
wahad∏owego lub przewozu okazjonal-
nego,”, 

————————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239,
Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538,
Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354,
Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199,
poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679.
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— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydania zaÊwiadczenia lub zmiany za-
Êwiadczenia, wydania wypisu z zaÊwiad-
czenia o zg∏oszeniu dzia∏alnoÊci w zakre-
sie przewozów na potrzeby w∏asne,”, 

— po pkt 5 dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu: 

„6) wydania zezwolenia zagranicznemu prze-
woênikowi na wykonanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przewozu
w mi´dzynarodowym transporcie drogo-
wym osób pojazdem samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do prze-
wozu nie wi´cej ni˝ 9 osób ∏àcznie z kie-
rowcà.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu mo-
˝e, w drodze rozporzàdzenia, upowa˝niç, na
okreÊlonych warunkach, do pobierania op∏at
za czynnoÊci administracyjne w mi´dzynaro-
dowym transporcie drogowym, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6, jednostk´ okreÊlo-
nà w art. 17 ust. 2 lub polskie organizacje
o zasi´gu ogólnokrajowym zrzeszajàce mi´-
dzynarodowych przewoêników drogowych,
majàc na wzgl´dzie usprawnienie procedur
pobierania op∏at.”;

27) w art. 42 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) komunikacji miejskiej,”,

b) dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) zak∏adów pracy chronionej lub zak∏adów ak-
tywnoÊci zawodowej.”;

28) po art. 42 dodaje si´ art. 42a w brzmieniu:

„Art. 42a. Przepisu art. 42 nie stosuje si´ do pod-
miotów nieb´dàcych przedsi´biorcami,
a zaliczonych do sektora finansów pu-
blicznych.”;

29) w art. 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, wprowadziç dla przed-
si´biorców zagranicznych op∏aty, o których mowa
w ust. 1, okreÊlajàc ich wysokoÊç, tryb wnoszenia
oraz jednostki w∏aÊciwe do ich pobierania.”;

30) w art. 44:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki, o których mowa w art. 17 ust. 2,
art. 26 pkt 2, art. 32 pkt 2, art. 42 ust. 3 oraz
art. 43 ust. 2, otrzymujà prowizj´ od pobra-
nych op∏at, w wysokoÊci nie mniejszej ni˝
7% i nie wi´kszej ni˝ 10%, z zastrze˝eniem
ust. 1b.”,

b) dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Jednostka, o której mowa w art. 17 ust. 2,
otrzymuje prowizj´ w wysokoÊci nie wi´k-

szej ni˝ 14% od op∏at pobranych z tytu∏u
wydania zezwolenia zagranicznego, wyda-
nia zezwolenia zagranicznemu przewoêni-
kowi na wykonanie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej przewozu w mi´dzyna-
rodowym transporcie drogowym osób po-
jazdem samochodowym przeznaczonym
konstrukcyjnie do przewozu nie wi´cej ni˝
9 osób ∏àcznie z kierowcà, udzielenia licen-
cji lub zmiany licencji, wydania wypisu z li-
cencji, wydania wtórnika licencji, przenie-
sienia uprawnieƒ wynikajàcych z licencji
oraz wyra˝enia zgody na wykonywanie
uprawnieƒ wynikajàcych z licencji w mi´-
dzynarodowym transporcie drogowym.”;

31) w art. 46:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wp∏ywy uzyskane z op∏at z tytu∏u zezwoleƒ
dla zagranicznych przewoêników drogo-
wych na wykonywanie na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej mi´dzynarodowego
transportu drogowego osób pojazdem sa-
mochodowym przeznaczonym konstrukcyj-
nie do przewozu nie wi´cej ni˝ 9 osób ∏àcz-
nie z kierowcà sà przekazywane na wyod-
r´bniony rachunek Êrodków specjalnych
jednostki, o której mowa w ust. 1.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Wp∏ywy uzyskane z innych op∏at ni˝ wymie-
nione w ust. 1 i 1a stanowià odpowiednio do-
chód w∏aÊciwego organu samorzàdu teryto-
rialnego lub bud˝etu paƒstwa.

3. Cz´Êç wp∏ywów, o których mowa w ust. 1
i 1a, mo˝e zostaç przeznaczona na popraw´
bezpieczeƒstwa ruchu drogowego i budowy
autostrad oraz na druk kart op∏at za przejazd
po drogach krajowych.”;

32) w art. 50 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) dokumentów zwiàzanych z wykonywaniem
transportu drogowego lub przewozów na po-
trzeby w∏asne oraz przestrzegania warunków
w nich okreÊlonych,

2) dokumentów przewozowych zwiàzanych z wy-
konywaniem transportu drogowego lub prze-
wozów na potrzeby w∏asne, o których mowa
w art. 1,”;

33) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. 1. Zadania Inspekcji Transportu Drogowe-
go okreÊlone w niniejszym rozdziale
wykonujà nast´pujàce organy:

1) G∏ówny Inspektor Transportu Drogo-
wego,

2) wojewódzki inspektor transportu
drogowego.

2. Organy wymienione w ust. 1 wykonujà
zadania Inspekcji Transportu Drogowe-
go zgodnie z kompetencjami okreÊlo-
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nymi w ustawie i przepisach odr´b-
nych.

3. G∏ówny Inspektor Transportu Drogo-
wego koordynuje, nadzoruje i kontrolu-
je dzia∏alnoÊç wojewódzkich inspekto-
rów transportu drogowego.

4. Wojewódzki inspektor transportu dro-
gowego kieruje dzia∏alnoÊcià woje-
wódzkiego inspektoratu transportu
drogowego.

5. CzynnoÊci zwiàzane z realizacjà zadaƒ
okreÊlonych w art. 50 w zakresie okre-
Êlonym w art. 68—75 wykonujà inspek-
torzy wojewódzkich inspektoratów
transportu drogowego, zwani dalej „in-
spektorami”.

6. W sprawach zwiàzanych z wykonywa-
niem zadaƒ i kompetencji Inspekcji or-
ganem w∏aÊciwym jest wojewódzki in-
spektor, a organem wy˝szego stopnia
w rozumieniu Kodeksu post´powania
administracyjnego — G∏ówny Inspek-
tor.”;

34) w art. 53 ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Wojewódzkiego inspektora transportu drogo-
wego powo∏uje, po zasi´gni´ciu opinii wojewo-
dy, G∏ówny Inspektor Transportu Drogowego.
Wojewódzkiego inspektora transportu drogo-
wego odwo∏uje G∏ówny Inspektor Transportu
Drogowego.

5. Zast´pc´ wojewódzkiego inspektora transpor-
tu drogowego powo∏uje i odwo∏uje G∏ówny In-
spektor Transportu Drogowego na wniosek wo-
jewódzkiego inspektora transportu drogowego.”;

35) w art. 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. G∏ówny Inspektor Transportu Drogowego:

1) opracowuje kierunki dzia∏ania Inspekcji w po-
rozumieniu z organizacjami zrzeszajàcymi
przewoêników o zasi´gu ogólnokrajowym
i plany kontroli o znaczeniu ogólnokrajowym,
zatwierdzane przez ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu,

2) okreÊla metody i formy wykonywania zadaƒ
przez Inspekcj´, w zakresie nieobj´tym inny-
mi przepisami wydanymi na podstawie usta-
wy,

3) organizuje kursy specjalistyczne i szkolenia
inspektorów.”;

36) art. 66 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 66. 1. Inspektorzy wykonujàcy zadania okre-
Êlone w art. 50 ustawy mogà byç wypo-
sa˝eni w broƒ palnà. 

2. Pozwolenie na broƒ palnà na okaziciela
wydaje, na wniosek wojewódzkiego in-
spektora, w trybie okreÊlonym w usta-
wie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amu-
nicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z 2001 r.

Nr 27, poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 52,
poz. 451 i Nr 80, poz. 718), w∏aÊciwy
miejscowo komendant wojewódzki Po-
licji.

3. Wojewódzki inspektor dokonuje zaku-
pu broni palnej i amunicji wed∏ug zasad
okreÊlonych w przepisach o broni
i amunicji. 

4. Wojewódzki inspektor wyst´puje
z wnioskiem do w∏aÊciwego miejscowo
komendanta wojewódzkiego Policji
o dopuszczenie inspektora do posiada-
nia broni palnej oraz amunicji na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach o broni
i amunicji.

5. Inspektorzy, po zakoƒczeniu pracy, sà
obowiàzani do codziennego zdawania
broni i amunicji do podr´cznego maga-
zynku broni, znajdujàcego si´ w najbli˝-
szej jednostce Policji, gdzie inspektor
wykonywa∏ swoje zadanie s∏u˝bowe.”;

37) w art. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inspekcja wspó∏dzia∏a w szczególnoÊci z: Poli-
cjà, Agencjà Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencjà Wywiadu, Biurem Ochrony Rzàdu,
˚andarmerià Wojskowà, Stra˝à Granicznà,
S∏u˝bà Celnà, kontrolà skarbowà, Paƒstwowà
Inspekcjà Pracy, Inspekcjà Handlowà, Inspekcjà
Ochrony Ârodowiska, Inspekcjà Weterynaryjnà
i zarzàdcami dróg — w zakresie bezpieczeƒstwa
i porzàdku ruchu na drogach publicznych oraz
zwalczania przest´pstw i wykroczeƒ drogo-
wych dokonywanych w zakresie transportu
drogowego lub w zwiàzku z tym transportem,
z uwzgl´dnieniem w∏aÊciwoÊci i kompetencji
tych organów oraz zadaƒ Inspekcji.”;

38) w art. 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontroli, o której mowa w art. 50 i 87, z zastrze-
˝eniem ust. 2, podlegajà:

1) kierowcy wykonujàcy transport drogowy lub
przewóz na potrzeby w∏asne,

2) przedsi´biorcy wykonujàcy transport drogo-
wy lub przewóz na potrzeby w∏asne, 

3) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2

— zwani dalej „kontrolowanymi”.”;

39) w art. 69:

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. G∏ównemu Inspektorowi, wojewódzkiemu
inspektorowi, ich zast´pcom, inspektorom
oraz pracownikom inspektoratów wykonujà-
cych zadania z zakresu nadzoru i kontroli pra-
cy inspektorów przys∏uguje umundurowanie
s∏u˝bowe.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, dystynkcje
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i wzór umundurowania, o którym mowa
w ust. 2, normy umundurowania i sposób je-
go przydzia∏u oraz zasady i sposób noszenia
umundurowania, jak równie˝ ustali kryteria
przydzia∏u umundurowania, warunki jego
u˝ywania, majàc na uwadze okres u˝ywalno-
Êci umundurowania.”;

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wysokoÊç i warunki przy-
znawania równowa˝nika pieni´˝nego w za-
mian za umundurowanie, uwzgl´dniajàc:

1) elementy umundurowania stanowiàce
podstaw´ do okreÊlenia wysokoÊci rów-
nowa˝nika,

2) sposób ustalania wysokoÊci równowa˝-
nika,

3) tryb i przypadki przyznawania, zwrotu
i zawieszania wyp∏aty równowa˝nika,

4) terminy wyp∏acania lub zwrotu równo-
wa˝nika.”;

40) w art. 72:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) udost´pniç pojazd, a w uzasadnionych przy-
padkach wynikajàcych z przeprowadzonej
kontroli pojazdu na drodze, obiekt, siedzib´
przedsi´biorcy oraz wszystkie pomieszcze-
nia, w których przedsi´biorca prowadzi dzia-
∏alnoÊç gospodarczà bàdê te˝ przechowuje
mienie przedsi´biorstwa,”, 

b) po pkt 4 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu: 

„5) umo˝liwiç przekazanie, za potwierdzeniem
odbioru, kopii dokumentów oraz orygina∏u
zapisu urzàdzenia samoczynnie rejestrujàce-
go pr´dkoÊç jazdy, czas jazdy i postoju, któ-
rych kontrola b´dzie dokonywana poza sie-
dzibà przedsi´biorcy.”;

41) w art. 75 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) przez organy Paƒstwowej Inspekcji Pracy,”;

42) w art. 80 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Ewidencja obejmuje równie˝ informacje
o przeprowadzonych kontrolach, w trakcie
których nie stwierdzono naruszeƒ, o których
mowa w ust. 1.”;

43) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86. 1. Organ udzielajàcy licencji lub zezwole-
nia mo˝e powierzyç, w drodze porozu-
mienia, czynnoÊci kontrolne organowi
administracji publicznej lub innemu or-
ganowi paƒstwowemu. 

2. Nadzór nad wydawaniem licencji i ze-
zwoleƒ w krajowym transporcie drogo-

wym, a tak˝e zaÊwiadczeƒ przy przewo-
zach na potrzeby w∏asne, sprawuje wo-
jewódzki inspektor transportu drogo-
wego.”;

44) w art. 87:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) przy wykonywaniu mi´dzynarodowych
przewozów okazjonalnych lub wahad∏o-
wych, a tak˝e mi´dzynarodowych przewo-
zów na potrzeby w∏asne — formularz jaz-
dy,”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Podczas przejazdu wykonywanego w ra-
mach transportu drogowego lub przewozu
na potrzeby w∏asne kierowca pojazdu sa-
mochodowego jest obowiàzany mieç przy
sobie i okazywaç na ˝àdanie uprawnionego
organu kontroli zaÊwiadczenie, o którym
mowa w art. 39e ust. 1 pkt 6.”,

c) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Podczas przewozu drogowego wykonywa-
nego na potrzeby w∏asne kontrolowany jest
obowiàzany mieç przy sobie i okazywaç na
˝àdanie uprawnionego organu kontroli,
oprócz odpowiednich dokumentów wyma-
ganych przy takim przewozie, okreÊlonych
w ust. 1 i 1a, wypis z zaÊwiadczenia, o którym
mowa w art. 33 ust. 5.

3. Przedsi´biorca lub podmiot, o którym mowa
w art. 3 ust. 2, wykonujàcy przewozy na po-
trzeby w∏asne, odpowiedzialni sà za wyposa-
˝enie kierowcy wykonujàcego transport dro-
gowy lub przewóz na potrzeby w∏asne w wy-
magane dokumenty.”; 

45) w art. 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do kontroli dokumentów, o których mowa
w art. 87, oraz warunków w nich okreÊlonych,
uprawnieni sà:

1) funkcjonariusze Policji,

2) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego,

3) funkcjonariusze organów celnych,

4) funkcjonariusze Stra˝y Granicznej,

5) upowa˝nieni pracownicy zarzàdców dróg
publicznych — z wy∏àczeniem dokumentów,
o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
lit. a i ust. 4, 

6) inspektorzy Paƒstwowej Inspekcji Pracy —
w odniesieniu do zapisów urzàdzenia reje-
strujàcego samoczynnie pr´dkoÊç jazdy oraz
czas jazdy i postoju.”;

46) art. 92 otrzymuje brzmienie:

„Art. 92. 1. Kto wykonuje transport drogowy lub
przewozy na potrzeby w∏asne, narusza-
jàc obowiàzki lub warunki wynikajàce
z przepisów ustawy lub przepisów:
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1) ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199,
poz. 1671),

2) ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o cza-
sie pracy kierowców (Dz. U. Nr 123,
poz. 1354 oraz z 2002 r. Nr 155,
poz. 1286),

3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628,
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113,
poz. 984 i Nr 199, poz. 1671 oraz
z 2003 r. Nr 7, poz. 78),

4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierzàt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002),

5) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym oraz w za-
kresie ochrony Êrodowiska, okreso-
wych ograniczeƒ ruchu pojazdów na
drogach lub zakazu ruchu niektórych
ich rodzajów,

6) wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà
umów mi´dzynarodowych 

— podlega karze pieni´˝nej w wysoko-
Êci od 50 z∏otych do 15 000 z∏otych.

2. Suma kar pieni´˝nych na∏o˝onych pod-
czas jednej kontroli nie mo˝e przekro-
czyç kwoty:

1) 15 000 z∏otych — w odniesieniu do
kontroli drogowej,

2) 30 000 z∏otych — w odniesieniu do
kontroli w przedsi´biorstwie.

3. Je˝eli czyn b´dàcy naruszeniem przepi-
sów, o których mowa w ust. 1, wyczer-
puje jednoczeÊnie znamiona wykrocze-
nia, stosuje si´ wy∏àcznie przepisy ni-
niejszej ustawy.

4. Wykaz naruszeƒ obowiàzków lub wa-
runków, o których mowa w ust. 1, oraz
wysokoÊci kar pieni´˝nych za poszcze-
gólne naruszenia okreÊla za∏àcznik do
ustawy.”;

47) w art. 93: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uprawnieni do kontroli, o których mowa
w art. 89 ust. 1, majà prawo na∏o˝yç na
przedsi´biorc´ wykonujàcego transport dro-
gowy lub przedsi´biorc´ wykonujàcego
przewozy na potrzeby w∏asne albo podmiot,
o którym mowa w art. 3 ust. 2, kar´ pieni´˝-
nà, w drodze decyzji administracyjnej.”, 

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wydawana
jest w imieniu organu w∏aÊciwego ze

wzgl´du na miejsce przeprowadzanej kon-
troli.”,

c) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Przedsi´biorca krajowy uiszcza na∏o˝onà ka-
r´ pieni´˝nà w terminie 21 dni od dnia jej wy-
mierzenia; spoczywa na nim obowiàzek nie-
zw∏ocznego przekazania dowodu uiszczenia
kary pieni´˝nej organowi, który jà na∏o˝y∏.

5. Od decyzji o na∏o˝eniu kary pieni´˝nej przy-
s∏uguje odwo∏anie do organu nadrz´dnego
w stosunku do organu, który kar´ t´ na∏o˝y∏,
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia przed-
si´biorcy lub innemu podmiotowi wykonujà-
cemu przewozy na potrzeby w∏asne tej decy-
zji.”,

d) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku uwzgl´dnienia odwo∏ania uisz-
czona kara pieni´˝na podlega zwrotowi
w terminie 14 dni od dnia uchylenia lub
zmiany decyzji o na∏o˝eniu kary pieni´˝nej,
a w sytuacji, kiedy o uchyleniu lub zmianie
decyzji orzek∏ organ drugiej instancji —
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
w∏aÊciwy organ pierwszej instancji decyzji
uchylajàcej lub zmieniajàcej decyzj´ o na∏o-
˝eniu kary.”;

48) w art. 94:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kar´ pieni´˝nà uiszcza si´ w formie przekazu
na w∏aÊciwy rachunek bankowy, z tym ˝e
mo˝liwe jest jej uiszczenie w formie gotów-
kowej bezpoÊrednio organowi, który jà na∏o-
˝y∏, przez ukaranego nieb´dàcego przedsi´-
biorcà krajowym.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku, kiedy kara pieni´˝na na∏o˝o-
na zosta∏a przez inspektorów Inspekcji
Transportu Drogowego, mo˝liwe jest jej
uiszczenie w formie bezgotówkowej, za po-
mocà karty p∏atniczej.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a,
ukarany ponosi równie˝ koszty zwiàzane
z autoryzacjà transakcji i przekazem Êrod-
ków na w∏aÊciwy rachunek bankowy.”;

49) w art. 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uprawniony do kontroli zatrzymuje, za pokwito-
waniem, dokumenty podlegajàce kontroli i kie-
ruje lub usuwa pojazd, na koszt przedsi´biorcy,
na najbli˝szy parking strze˝ony do czasu:

1) uiszczenia kary pieni´˝nej, z zastrze˝eniem
art. 93 ust. 4,

2) usuni´cia stwierdzonych nieprawid∏owoÊci,
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3) ustàpienia zakazów lub ograniczeƒ ruchu,
o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 5.”;

50) po rozdziale 11 dodaje si´ rozdzia∏ 11a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 11a

Przepisy karne

Art. 96a. 1. Kto nie wype∏nia obowiàzków, o któ-
rych mowa w art. 14 ust. 4 i art. 15
ust. 4, podlega karze grzywny. 

2. Orzekanie w sprawach, o których mo-
wa w ust. 1, nast´puje w trybie przepi-
sów Kodeksu post´powania w spra-
wach o wykroczenia.”;

51) w art. 103:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsi´biorcy prowadzàcy do dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie mi´dzynarodowego transportu
drogowego obowiàzani sà do dnia uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej uzyskaç odpowiednià li-
cencj´ na wykonywanie tego transportu pod
rygorem wygaÊni´cia dotychczasowych
uprawnieƒ. Nie póêniej ni˝ w terminie 2 lat
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy przedsi´bior-
cy powinni wystàpiç do ministra w∏aÊciwego
do spraw transportu z wnioskiem o udziele-
nie licencji na mi´dzynarodowy transport
drogowy.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przedsi´biorcy prowadzàcy do dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie krajowego drogowego przewozu
rzeczy obowiàzani sà do dnia uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej uzyskaç licencj´ na wy-
konywanie tego transportu pod rygorem wy-
gaÊni´cia dotychczasowych uprawnieƒ. Nie
póêniej ni˝ w terminie 2 lat od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy przedsi´biorcy powinni wy-
stàpiç do organu udzielajàcego licencji
z wnioskiem o udzielenie licencji na krajowy
transport drogowy rzeczy.”;

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, do
czasu uzyskania licencji przedsi´biorcy sà
obowiàzani posiadaç dokument potwier-
dzajàcy prowadzenie przez nich, przed
dniem 1 stycznia 2002 r., dzia∏alnoÊci go-
spodarczej w tym zakresie.”;

52) art. 107 otrzymuje brzmienie:

„Art. 107. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej do
przedsi´biorców zagranicznych z paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej nie stosu-
je si´ przepisów art. 18 ust. 2, art. 19,
art. 19a oraz art. 28 ust. 1.”; 

53) dodaje si´ za∏àcznik do ustawy w brzmieniu okre-
Êlonym w za∏àczniku do niniejszej ustawy.

Art. 2. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. — Pra-
wo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z 2001 r.
Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130,
poz. 1112) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. Przewoênik jest obowiàzany podaç do
publicznej wiadomoÊci zakres swojego
dzia∏ania, a w szczególnoÊci adresy
punktów odprawy i sposób zawierania
umowy przewozu. 

2. Przewoênik wykonujàcy regularne prze-
wozy osób jest obowiàzany w szczegól-
noÊci podaç do publicznej wiadomoÊci
rozk∏ad jazdy Êrodków transportowych
przez zamieszczenie informacji na
wszystkich dworcach i przystankach wy-
mienionych w rozk∏adzie jazdy.

3. Przewoênicy wykonujàcy regularne
przewozy osób sà obowiàzani do okre-
sowej aktualizacji i publikowania infor-
macji o wykonywanej komunikacji.”;

2) w art. 34 w ust. 1 w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „ , tryb
ich uzgadniania i koordynacji, z uwzgl´dnieniem
zadaƒ w zakresie koordynacji,”.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o upraw-
nieniach do ulgowych przejazdów Êrodkami publiczne-
go transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175,
poz. 1440 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304) art. 8a otrzy-
muje brzmienie:

„Art. 8a. 1. Finansowanie ustawowych uprawnieƒ do
ulgowych przejazdów nale˝y do zadaƒ sa-
morzàdów województw, jako zadanie z za-
kresu administracji rzàdowej.

2. Samorzàdy województw przekazujà prze-
woênikom wykonujàcym krajowe autobu-
sowe przewozy pasa˝erskie dop∏aty do
tych przewozów z tytu∏u stosowania obo-
wiàzujàcych ustawowych ulg w przewo-
zach pasa˝erskich, z zastrze˝eniem ust. 4.

3. Kwot´ dop∏aty, o której mowa w ust. 2,
stanowi ró˝nica pomi´dzy wartoÊcià
sprzeda˝y biletów obliczonà wed∏ug cen
nieuwzgl´dniajàcych ustawowych ulg
a wartoÊcià sprzeda˝y tych biletów w ce-
nach uwzgl´dniajàcych te ulgi. Przy okre-
Êleniu wielkoÊci dop∏aty nie uwzgl´dnia
si´ podatku od towarów i us∏ug.

4. Uprawnienie do otrzymywania dop∏at,
o których mowa w ust. 2, nabywa prze-
woênik, który:

1) posiada zezwolenie na wykonywanie
przewozów regularnych osób w krajo-
wym transporcie drogowym, wydane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia
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6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogo-
wym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199,
poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302
i Nr 149, poz. 1452),

2) stosuje kasy rejestrujàce posiadajàce
pozytywnà opini´ ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych, które
umo˝liwiajà okreÊlenie kwoty dop∏at do
przewozów w podziale na poszczególne
kategorie ulg ustawowych,

3) zawar∏ umow´ z samorzàdem woje-
wództwa okreÊlajàcà zasady przekazy-
wania przewoênikom dop∏at.

5. Zmiany w programach kas rejestrujàcych,
uwzgl´dniajàcych zasady okreÊlone
w ust. 3 i 4 pkt 2, wymagajà uzyskania po-
zytywnej opinii ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych.

6. Zasad finansowania okreÊlonych w ust. 1—4
nie stosuje si´ do przejazdów dzieci do
lat 4 obj´tych ulgà 100%.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515,
Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302
i Nr 149, poz. 1451) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) w art. 38 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zaÊwiadczenie, o którym mowa w art. 95a ust. 1
pkt 2,”;

2) w art. 95:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pozwolenie mo˝e uzyskaç osoba, je˝eli:

1) ukoƒczy∏a 20 lat;

2) przedstawi∏a orzeczenia: lekarskie oraz
psychologiczne o braku przeciwwskazaƒ
zdrowotnych i psychologicznych do kiero-
wania tramwajem;

3) odby∏a wymagane szkolenie i zda∏a egza-
min paƒstwowy z wynikiem pozytyw-
nym.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Pozwolenie jest wydawane na okres wyni-
kajàcy z terminów badaƒ, o których mowa
w art. 122 ust. 2.”;

3) po art. 95 dodaje si´ art. 95a w brzmieniu:

„Art. 95a. 1. Kierujàcym pojazdem uprzywilejowa-
nym mo˝e byç osoba, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3, która:

1) ukoƒczy∏a 21 lat;

2) posiada zaÊwiadczenie wydane
przez pracodawc´, potwierdzajàce
jej zatrudnienie oraz spe∏nienie wy-
magaƒ w zakresie badaƒ lekarskich,
o których mowa w art. 122 ust. 2,

i psychologicznych, o których mo-
wa w art. 124 ust. 2.

2. Kierujàcym pojazdem uprzywilejo-
wanym Si∏ Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej mo˝e byç osoba, która
posiada zaÊwiadczenie wydane
przez dowódc´ jednostki wojsko-
wej, potwierdzajàce spe∏nienie wy-
magaƒ w zakresie badaƒ lekarskich,
o których mowa w art. 122 ust. 2,
oraz psychologicznych, o których
mowa w art. 124 ust. 2.

3. Kierujàcym pojazdem uprzywilejo-
wanym Policji mo˝e byç osoba, któ-
ra posiada zaÊwiadczenie wydane
przez odpowiedni organ Policji, po-
twierdzajàce spe∏nienie wymagaƒ
w zakresie badaƒ lekarskich, o któ-
rych mowa w art. 122 ust. 2, oraz
psychologicznych, o których mowa
w art. 124 ust. 2.”;

4) w art. 98 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba posiadajàca uprawnienie do kierowania
pojazdem jest obowiàzana niezw∏ocznie zawia-
domiç starost´ o utracie prawa jazdy, pozwole-
nia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu
tych dokumentów w stopniu powodujàcym ich
nieczytelnoÊç, a tak˝e zmianie stanu faktyczne-
go wymagajàcego zmiany danych w nich za-
wartych.”;

5) art. 99a otrzymuje brzmienie:

„Art. 99a. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu do-
kona wyboru producenta blankietów praw
jazdy i pozwoleƒ do kierowania tramwa-
jem w trybie okreÊlonym przepisami o za-
mówieniach publicznych.”;

6) w art. 100 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) szczegó∏owe czynnoÊci organów w sprawach
zwiàzanych z wydawaniem dokumentów, cofa-
niem i przywracaniem uprawnieƒ do kierowa-
nia oraz wzory dokumentów stosowanych
w tych sprawach.”;

7) w art. 106 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Starosta dokonuje wpisu osoby do ewidencji
instruktorów, je˝eli spe∏nia ona warunki okre-
Êlone w art. 105 ust. 2 pkt 1—6, i wydaje jej le-
gitymacj´ instruktora na okres wynikajàcy z ter-
minów badaƒ, o których mowa w art. 122
ust. 2.

2. Instruktor podlega kontrolnym badaniom le-
karskim i badaniom psychologicznym, o któ-
rych mowa w art. 122 ust. 2 i art. 124 ust. 2.”;

8) w art. 111 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Dyrektor wojewódzkiego oÊrodka ruchu drogo-
wego wydaje na okres wynikajàcy z terminów
badaƒ, o których mowa w art. 122 ust. 2
i art. 124 ust. 2, legitymacj´ egzaminatora oso-
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bie, o której mowa w ust. 1, zatrudnionej w wo-
jewódzkim oÊrodku ruchu drogowego.

3. Egzaminator podlega kontrolnym badaniom le-
karskim i badaniom psychologicznym, o któ-
rych mowa w art. 122 ust. 2 i art. 124 ust. 2.”;

9) w art. 115 w ust. 2: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wysokoÊç op∏at za wydanie prawa jazdy, po-
zwolenia do kierowania tramwajem, legity-
macji instruktora i egzaminatora;”,

b) dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) wysokoÊç op∏at za sprawdzenie kwalifikacji
kandydatów na egzaminatorów i egzamina-
torów oraz wysokoÊç wynagrodzenia cz∏on-
ków komisji sprawdzajàcych ich kwalifika-
cje.”;

10) w dziale IV uchyla si´ rozdzia∏ 2a; 

11) art. 122 otrzymuje brzmienie:

„Art. 122. 1. Badaniu lekarskiemu przeprowadza-
nemu w celu stwierdzenia istnienia lub
braku przeciwwskazaƒ zdrowotnych
do kierowania pojazdem podlega:

1) osoba ubiegajàca si´ o wydanie
prawa jazdy;

2) osoba ubiegajàca si´ o przywróce-
nie uprawnienia do kierowania po-
jazdem cofni´tego ze wzgl´du na
stan zdrowia;

3) kierujàcy pojazdem skierowany
przez organ kontroli ruchu drogo-
wego, je˝eli:

a) uczestniczy w wypadku drogo-
wym, w nast´pstwie którego jest
Êmierç innej osoby lub ci´˝ki
uszczerbek na jej zdrowiu,

b) kierowa∏ pojazdem w stanie nie-
trzeêwoÊci lub po u˝yciu Êrodka
dzia∏ajàcego podobnie do alko-
holu;

4) kierujàcy pojazdem skierowany de-
cyzjà starosty w przypadkach nasu-
wajàcych zastrze˝enia co do stanu
zdrowia; 

5) osoba niepe∏nosprawna posiadajà-
ca prawo jazdy lub pozwolenie do
kierowania tramwajem, skierowa-
na decyzjà starosty na podstawie
zawiadomienia powiatowego lub
wojewódzkiego zespo∏u do spraw
orzekania o stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci;

6) kandydat na instruktora lub egza-
minatora osób ubiegajàcych si´
o uprawnienia do kierowania pojaz-
dami.

2. Kierowca pojazdu uprzywilejowane-
go, instruktor, egzaminator oraz kieru-
jàcy tramwajem podlegajà kontrol-
nym badaniom lekarskim:

1) w wieku do 55 lat — co 5 lat,

2) w wieku od 55 lat do 65 — co 2 lata,

3) powy˝ej 65 roku ˝ycia — corocznie.

3. Zadania i kompetencje okreÊlone
w ust. 1 pkt 4 i 5 nie mogà byç powie-
rzone w drodze porozumienia gminie. 

4. Badania lekarskie przeprowadza
uprawniony lekarz.

5. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio do kierujàcego tramwajem.

6. Badanie lekarskie, o którym mowa
w ust. 1, jest wykonywane na koszt
osoby badanej, chyba ˝e przepisy od-
r´bne stanowià inaczej. 

7. Badanie lekarskie, o którym mowa
w ust. 2, jest przeprowadzane na koszt
podmiotu zatrudniajàcego lub osoby
badanej, gdy nie pozostaje w stosun-
ku pracy lub s∏u˝by.

8. Przeprowadzanie badaƒ lekarskich
i wydawanie orzeczeƒ podlega kon-
troli wojewody.

9. W stosunku do osób, o których mowa
w art. 97 ust. 3, decyzj´ o skierowaniu
na badanie lekarskie, w trybie okreÊlo-
nym w ust. 1 pkt 4, wydaje wojewoda
mazowiecki.”;

12) art. 124 otrzymuje brzmienie:

„Art. 124. 1. Badaniu psychologicznemu przepro-
wadzanemu w celu orzeczenia istnie-
nia lub braku przeciwwskazaƒ psycho-
logicznych do kierowania pojazdem
podlega:

1) kandydat na instruktora lub egza-
minatora osób ubiegajàcych si´
o uprawnienia do kierowania pojaz-
dami oraz osoba ubiegajàca si´
o pozwolenie do kierowania tram-
wajem;

2) kierujàcy pojazdem silnikowym
skierowany, w drodze decyzji, przez
organ kontroli ruchu drogowego,
je˝eli:

a) kierowa∏ pojazdem w stanie nie-
trzeêwoÊci lub po u˝yciu Êrodka
dzia∏ajàcego podobnie do alko-
holu,

b) przekroczy∏ liczb´ 24 punktów
otrzymanych na podstawie
art. 130 ust. 1;
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3) kierujàcy b´dàcy sprawcà wypadku
drogowego, w którym jest zabity
lub ranny;

4) kierujàcy skierowany przez lekarza,
je˝eli w wyniku badania lekarskiego
stwierdzona zostanie koniecznoÊç
przeprowadzenia badania psycho-
logicznego;

5) osoba skierowana przez kierownika
w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, je˝eli jest ona przewidziana
do szkolenia na kierowc´ na potrze-
by wojska;

6) osoba ubiegajàca si´ o przywróce-
nie uprawnienia do kierowania po-
jazdem silnikowym, cofni´tego ze
wzgl´du na istnienie przeciwwska-
zaƒ psychologicznych do kierowa-
nia pojazdami.

2. Instruktor, egzaminator, kierowca po-
jazdu uprzywilejowanego oraz kieru-
jàcy tramwajem podlegajà kontrol-
nym badaniom psychologicznym co
5 lat do ukoƒczenia 65 roku ˝ycia i na-
st´pnie corocznie.

3. Badania, o których mowa w ust. 1 i 2,
sà przeprowadzane przez uprawnio-
nego do orzekania psychologa w pra-
cowni psychologicznej posiadajàcej
zezwolenie wojewody.

4. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio do kierujàcego tramwajem.

5. Badanie psychologiczne jest wykony-
wane na koszt osoby badanej, chyba
˝e przepisy odr´bne stanowià ina-
czej.”;

13) w art. 124b dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Wojewoda skreÊla psychologa z ewidencji psy-
chologów uprawnionych do wykonywania ba-
daƒ psychologicznych i orzekania w zakresie
zdolnoÊci do prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych w przypadku:

1) Êmierci psychologa;

2) gdy psycholog przesta∏ spe∏niaç wymagania
okreÊlone w art. 124a ust. 2 pkt 1;

3) naruszenia przez niego przepisów, zasad lub
metodyki przeprowadzania badaƒ.”; 

14) art. 125 otrzymuje brzmienie:

„Art. 125. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw transportu, uwzgl´dniajàc ko-
niecznoÊç przyj´cia obiektywnych i nie-
zb´dnych kryteriów oceny istnienia lub
braku przeciwwskazaƒ psychologicz-
nych do kierowania pojazdem oraz
wp∏yw sprawnoÊci psychicznej i fizycz-

nej na zagro˝enie bezpieczeƒstwa ruchu
drogowego, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia: 

1) szczegó∏owe warunki i tryb:

a) kierowania osób na badania psy-
chologiczne;

b) odwo∏ywania si´ od orzeczeƒ psy-
chologicznych,

2) szczegó∏owy tryb uzyskiwania i cofa-
nia uprawnieƒ w zakresie przeprowa-
dzania badaƒ psychologicznych
i orzekania oraz uzyskiwania i cofania
zezwoleƒ przedsi´biorcom przepro-
wadzajàcym te badania;

3) warunki, zakres i sposób przeprowa-
dzania badaƒ psychologicznych;

4) sposób post´powania z dokumenta-
cjà zwiàzanà z przeprowadzanymi ba-
daniami psychologicznymi oraz wzo-
ry stosowanych dokumentów;

5) szczegó∏owe warunki, jakie musi spe∏-
niaç pracownia psychologiczna;

6) maksymalne stawki op∏at za badania
psychologiczne.”;

15) w art. 129 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sprawdzania dokumentów wymaganych
w zwiàzku z kierowaniem pojazdem i jego u˝y-
waniem, zaÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 95a ust. 1 pkt 2, a tak˝e dokumentu
stwierdzajàcego zawarcie umowy obowiàzko-
wego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywil-
nej posiadacza pojazdu lub stwierdzajàcego
op∏acenie sk∏adki tego ubezpieczenia;”; 

16) po u˝ytych w art. 2 pkt 37, w art. 39 ust. 2 pkt 5,
w art. 53 ust. 1 pkt 8, w art. 62 ust. 3, w art. 63 ust. 4,
w art. 64 ust. 5 pkt 2, w art. 66 ust. 1b pkt 1, ust. 4
pkt 4 i ust. 6, w art. 68 ust. 11 pkt 3, w art. 73 ust. 3,
w art. 76 ust. 2, w art. 86 ust. 1 i 2, w art. 88 ust. 6,
w art. 129 ust. 4, w art. 134, w art. 139 ust. 3 w ró˝-
nych przypadkach wyrazach „Si∏ Zbrojnych” doda-
je si´ wyrazy „Rzeczypospolitej Polskiej”.

Art. 5. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o admi-
nistracji rzàdowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37,
poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89,
poz. 804 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 52,
poz. 450 i Nr 137, poz. 1302) w za∏àczniku w pkt 18
skreÊla si´ kropk´ i dodaje si´ pkt 19 w brzmieniu:

„19) wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie
pracy kierowców (Dz. U. Nr 123, poz. 1354
oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 wyrazy „transport drogowy” za-
st´puje si´ wyrazami „przewozy drogowe”;
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2) w art. 2:

a) uchyla si´ pkt 1,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przewóz drogowy — ka˝de przemieszczenie
pojazdu po drogach publicznych, z osobami
lub ∏adunkiem albo bez osób lub ∏adunku,
przeznaczonego do przewozu osób lub rze-
czy w ramach transportu drogowego lub nie-
zarobkowego przewozu drogowego,”,

c) uchyla si´ pkt 3;

3) w art. 3 uchyla si´ ust. 2;

4) w art. 4 wyrazy „transport drogowy” zast´puje si´
wyrazami „przewozy drogowe”;

5) w art. 5:

a) w zdaniu wst´pnym po wyrazie „przewozów”
dodaje si´ wyraz „drogowych”,

b) w pkt 3 po wyrazach „droga przejazdu” dodaje
si´ wyrazy „od przystanku poczàtkowego do
przystanku koƒcowego”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wykorzystywanymi do wykonywania robót
kanalizacyjnych, drogowych i mostowych,
ochrony przeciwpowodziowej, wodociàgo-
wych, gazowniczych i energetycznych, us∏ug
oczyszczania, telegraficznych, powszech-
nych us∏ug pocztowych, transmisji radiowej,
us∏ug telewizyjnych oraz zwiàzanych z wy-
krywaniem nadajników, odbiorników radio-
wych lub telewizyjnych,”,

d) w pkt 12 wyrazy „na potrzeby w∏asne” zast´pu-
je si´ wyrazami „w celach prywatnych”;

6) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Maksymalny czas prowadzenia pojazdu po-
mi´dzy ka˝dymi dwoma okresami dzienne-
go odpoczynku lub mi´dzy okresem dzien-
nego i tygodniowego odpoczynku nie mo˝e
przekroczyç 9 godzin, z mo˝liwoÊcià prze-
d∏u˝enia do 10 godzin, nie wi´cej ni˝ dwu-
krotnie w ka˝dym tygodniu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W ka˝dym 24-godzinnym okresie kierowca
wykorzystuje co najmniej 11 godzin nieprze-
rwanego odpoczynku. Odpoczynek mo˝e
byç skrócony nie wi´cej ni˝ do 9 godzin i nie
cz´Êciej ni˝ trzykrotnie w ciàgu jednego ty-
godnia. Równowa˝ny okres odpoczynku kie-
rowca ma obowiàzek wykorzystaç przed
up∏ywem nast´pnego tygodnia.”;

7) w art. 6 w ust. 4 i 6, w art. 7 w ust. 1, 3 i 4, w art. 8,
w art. 9, w art. 10 w ust. 4, w art. 17 w ust. 2,
w art. 20 w ust. 3 , 5 i ust. 7 w pkt 3, w art. 26
w ust. 1, w art. 27 w ust. 2, w art. 30, w art. 35
w ust. 2 w pkt 3 wyraz „dobowy” u˝yty w ró˝nym

przypadku zast´puje si´ wyrazem „dzienny” u˝y-
tym w odpowiednim przypadku;

8) w art. 12 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) pojazdami u˝ywanymi do przewozu towarów
nap´dzanymi gazem lub o nap´dzie elektrycz-
nym, wyposa˝onymi w ogranicznik pr´dkoÊci,
o ile pojazdy te, zgodnie z ustawà z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo-
wym, sà uznane za równowa˝ne z pojazdami
nap´dzanymi silnikiem spalinowym lub silni-
kiem na olej nap´dowy i których dopuszczalna
masa ca∏kowita ∏àcznie z przyczepà lub nacze-
pà nie przekracza 3,5 t,”;

9) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. Kierowca na ̋ àdanie osoby uprawnionej do
przeprowadzenia kontroli przedstawia zapi-
sy z przyrzàdu kontrolnego oraz kart drogo-
wych za bie˝àcy tydzieƒ i za ostatni dzieƒ
poprzedniego tygodnia, w którym prowa-
dzi∏ pojazd, a za dzieƒ, w którym pojazdu nie
prowadzi∏, zaÊwiadczenie potwierdzajàce
fakt nieprowadzenia pojazdu.”;

10) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Maksymalny czas prowadzenia pojazdu po-
mi´dzy ka˝dymi dwoma okresami dziennego
odpoczynku nie mo˝e przekroczyç 10 godzin.”;

11) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. W ka˝dym 24-godzinnym okresie kierow-
ca wykorzystuje co najmniej 11 godzin
nieprzerwanego odpoczynku.”;

12) po art. 27 dodaje si´ art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. Odniesienia przewidziane w art. 24
ust. 3, art. 25 ust. 1, art. 26 i art. 27 ust. 2
do przepisów rozdzia∏ów 2 i 3 dotyczà
kierowców, do których przepisy tych roz-
dzia∏ów majà zastosowanie.”;

13) w art. 31:

a) w ust. 2 po wyrazach „z przyrzàdów kontrol-
nych” dodaje si´ wyrazy „oraz kart drogowych”;

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisy ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do
przedsi´biorcy osobiÊcie wykonujàcego
przewozy drogowe.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129,
poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2002 r. Nr 216,
poz. 1825) w art. 4 uchyla si´ ust. 12.

Art. 8. Do post´powaƒ administracyjnych w spra-
wach obj´tych przepisami niniejszej ustawy wszcz´-
tych, a niezakoƒczonych przed dniem jej wejÊcia w ˝y-
cie, stosuje si´ przepisy tej ustawy.

Art. 9. Kierowcy pojazdów samochodowych u˝y-
wanych do przewozu osób (pasa˝erów) lub rzeczy, któ-
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re zosta∏y wyposa˝one w przyrzàdy kontrolne niespe∏-
niajàce wymagaƒ ustawy, uwierzytelnione przed
dniem 1 stycznia 2003 r., prowadzà karty drogowe,
o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy wymienionej
w art. 6, do koƒca okresu wa˝noÊci dowodu uwierzytel-
nienia, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej.

Art. 10. Kierowcy prowadzàcy pojazdy samocho-
dowe u˝ywane do przewozu osób (pasa˝erów) lub rze-
czy, zarejestrowane po raz pierwszy przed dniem
1 stycznia 1985 r., albo nieobj´te obowiàzkiem wypo-
sa˝enia w urzàdzenie rejestrujàce pr´dkoÊç jazdy, czas
jazdy i postoju, na podstawie przepisów ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, lub
zwolnione z tego obowiàzku, mogà prowadziç karty
drogowe nie d∏u˝ej ni˝ do dnia uzyskania przez Rzecz-
pospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Art. 11. 1. Kierowców posiadajàcych Êwiadectwa
kwalifikacji wydane na podstawie art. 115b ustawy wy-
mienionej w art. 4, lub na podstawie art. 4 ust. 12 usta-
wy wymienionej w art. 7, uznaje si´ za spe∏niajàcych
wymagania okreÊlone przepisami:

1) rozdzia∏u 7a ustawy, o której mowa w art. 1,

2) art. 95 i 95a ustawy, o której mowa w art. 4

— nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres i w zakresie, na ja-
ki zosta∏y wydane. 

2. Âwiadectwa kwalifikacji, o których mowa
w ust. 1, uznaje si´ odpowiednio za równowa˝ne z za-
Êwiadczeniem, o którym mowa w art. 39e ust. 1 pkt 6
ustawy wymienionej w art. 1 oraz w art. 95a ust. 1 pkt 2
i ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w art. 4, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ przez okres, na który zosta∏y wydane.

Art. 12. ZaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu do-
kszta∏cajàcego wydane na podstawie przepisów usta-
wy wymienionej w art. 4 uznaje si´ za równowa˝ne
z zaÊwiadczeniem, o którym mowa w art. 39b ust. 5
ustawy wymienionej w art. 1.

Art. 13. Osoby wykonujàce w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy przewozy na potrzeby w∏asne sà obowiàzane
w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r. spe∏niç wymaga-
nia okreÊlone przepisami art. 39c ust. 1 oraz
art. 39d ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1.

Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 20 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 43
ust. 2, art. 69 ust. 3 oraz art. 89 ust. 2 ustawy wymienio-
nej w art. 1 zachowujà moc do czasu wydania nowych
przepisów wykonawczych na podstawie upowa˝nieƒ
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej ni˝
przez okres 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 15. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy wy-
mienionej w art. 2 zachowujà moc do czasu wydania
nowych przepisów wykonawczych na podstawie upo-
wa˝nienia w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie
d∏u˝ej ni˝ przez okres 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 115 ust. 2 oraz
art. 125 ustawy wymienionej w art. 4 zachowujà moc
do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych
na podstawie upowa˝nieƒ w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà, nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 12 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 115c ust. 3 ustawy wymienionej
w art. 4 zachowujà moc do czasu wydania nowych
przepisów wykonawczych na podstawie art. 39b ust. 7
ustawy wymienionej w art. 1, nie d∏u˝ej ni˝ przez okres
12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów art. 1 pkt 16,
pkt 17, pkt 25, pkt 33, pkt 34, pkt 44 lit. b oraz art. 2, art. 4
pkt 1—12 i pkt 15, art. 7, art. 11 i art. 12, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Za∏àcznik do ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
(poz. 1452)
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USTAWA

z dnia 24 lipca 2003 r.

o sp∏acie po˝yczek udzielonych w 2000 r. kasom chorych z bud˝etu paƒstwa

Art. 1. Po˝yczki udzielone w 2000 r. kasom chorych
z bud˝etu paƒstwa na podstawie art. 169i ustawy z dnia
6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153, z póên. zm.1)) podlega-
jà wraz z oprocentowaniem w ca∏oÊci zwrotowi nie
póêniej ni˝ do dnia 31 marca 2007 r.

Art. 2. 1. Sp∏ata po˝yczek wraz z oprocentowaniem
nast´puje w ratach z przychodów d∏u˝nika, z wy∏àcze-
niem dotacji przekazywanych z bud˝etu paƒstwa.

2. W celu zabezpieczenia wierzytelnoÊci, które wy-
nikajà z umów po˝yczek, Skarb Paƒstwa reprezentowa-
ny przez ministra w∏aÊciwego do spraw bud˝etu mo˝e
˝àdaç zabezpieczenia w postaci weksla lub aktu nota-
rialnego, w którym d∏u˝nik oÊwiadcza, ̋ e podda si´ eg-
zekucji na rzecz Skarbu Paƒstwa.

Art. 3. 1. Warunki sp∏aty po˝yczki okreÊla umowa
zawarta mi´dzy d∏u˝nikiem a ministrem w∏aÊciwym do
spraw bud˝etu.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, okreÊla w szcze-
gólnoÊci wysokoÊç oprocentowania po˝yczki, wyso-
koÊç rat oraz termin zwrotu po˝yczki.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137,
poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45,
poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777,
Nr 72, poz. 802, Nr  109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041
i Nr 122, poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52,
poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382
i 1384 i Nr 154, poz. 1796 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 83,
poz. 749, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1689, Nr 230,
poz. 1920 i Nr 241, poz. 2074. Ustawa ta utraci∏a moc z dniem
1 kwietnia 2003 r. na podstawie z art. 222 ustawy z dnia
23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Naro-
dowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391).


