
Ustawa zmieniaj ąca ustaw ę o transporcie drogowym oraz innych ustaw (fragment y) -  
(...) 6) art. 39e otrzymuje brzmienie: 
“Art. 39e. 1. Kierownik ośrodka szkolenia wydaje osobie, która ukończyła wymagane zajęcia w ramach szkolenia okresowego, 
świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego. 
2. Kierownik ośrodka szkolenia jest obowiązany: 
1) przedstawić wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia, najpóźniej w następnym dniu 
roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą 
uczestników kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego; 
2) prowadzić dokumentację odpowiednio kursu kwalifikacyjnego oraz szkolenia okresowego; 
3) przekazywać wojewodzie, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia okresowego i wydania 
świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie, następujące dane osób, które ukończyły kurs: 
a) imię i nazwisko;  
b) datę i miejsce urodzenia; 
c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), zwany dalej “numerem PESEL”, 
a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 
nazwę państwa, które wydało ten dokument, 
d) adres zamieszkania, 
e) zakres ukończonego szkolenia, 
f) datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, 
g) numer wydanego świadectwa kwalifikacji zawodowej lub numer zaświadczenia potwierdzającego ukończenie jednego z 
modułów szkolenia, o którym mowa w art. 39d ust. 3 pkt 2. 
3. Kierownik ośrodka szkolenia, w terminie 21 dni od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w ust. 1, 
przekazuje do centralnej ewidencji kierowców następujące dane osób, którym wydał świadectwo: 
1) imię i nazwisko; 
2) datę i miejsce urodzenia; 
3) numer ewidencyjny PESEL albo rodzaj, serię, numer oraz państwo wydania dokumentu potwierdzającego tożsamość – w 
przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL; 
4) zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego. 
4. Wojewoda, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może umożliwić przekazywanie informacji oraz danych, o których mowa w ust. 2 
pkt 1, 3 i ust. 3, oraz w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.”; (...) 
8) w art. 39h ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
“3. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia jest: 
1) wielokrotne prowadzenie szkolenia: 
a) w sposób niezgodny z wymaganymi szczegółowymi warunkami przeprowadzania zajęć, o których mowa w art. 39i ust. 1 pkt 
2, 
b) w sposób niezgodny z programem szkolenia, 
c) pojazdami niespełniającymi szczegółowych wymagań, o których mowa w art. 39i ust. 1 pkt 1; 
2) nieprzedstawienie informacji, o której mowa w art. 39e ust. 2 pkt 1; 
3) wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej niezgodnego ze stanem faktycznym; 
4) odmowa poddania się kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1.”; (...) 
  
(...) 15) art. 92 i 92a otrzymują brzmienie: 
“Art. 92. 1. Kierujący wykonujący przewóz drogowy z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlega 
karze grzywny w wysokości do 2 000 złotych. 
2. Wykaz naruszeń, o których mowa w ust. 1, oraz wysokości grzywien za poszczególne naruszenia określa załącznik nr 1 do 
ustawy. 
3. Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie, o której mowa w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne 
zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE, a także 
każda inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu 
drogowego albo dopuściła, chociażby nieumyślnie, do powstania takich naruszeń, podlega karze grzywny w wysokości do 2000 
złotych.  
4. Wykaz naruszeń, o których mowa w ust. 3, oraz wysokości grzywien za poszczególne naruszenia określa załącznik nr 2 do 
ustawy. 
5. Orzekanie w sprawie nałożenia grzywny, o której mowa w ust. 1 i 3, następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania 
w sprawach o wykroczenia. 
6. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się również w przypadku ujawnienia naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego 
popełnionego zagranicą, chyba że sprawca wykaże, iż za naruszenie została już nałożona kara. 
Art. 92a. 1. Podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków 
lub warunków przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 10.000 złotych za każde 
naruszenie. 
2. Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej nie może przekroczyć kwoty 
10.000 złotych – w odniesieniu do kontroli drogowej. 
3. Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy 
nie może przekroczyć: 
1) 15.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio 10 w okresie 6 miesięcy do dnia rozpoczęcia 
kontroli; 
2) 20.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio od 11 do 50 w okresie 6 miesięcy do dnia 
rozpoczęcia kontroli;  
3) 25.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio od 51 do 250 w okresie 6 miesięcy do dnia 
rozpoczęcia kontroli; 
4) 30.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie większej niż 250 w okresie 6 miesięcy do dnia 
rozpoczęcia kontroli; 
5) 40.000 złotych – dla podmiotu wykonującego inne czynności związane z przewozem drogowym. 
4. Za kierowców, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, uważa się również osoby niezatrudnione przez podmiot wykonujący przewóz 
drogowy, wykonujące osobiście przewozy drogowe na jego rzecz. 



5. Jeżeli czyn będący naruszeniem przepisów, o których mowa w ust. 1, wyczerpuje jednocześnie znamiona wykroczenia, w 
stosunku do podmiotu będącego osobą fizyczną stosuje się wyłącznie przepisy niniejszej ustawy. 
6. Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokości kar pieniężnych za poszczególne 
naruszenia określa załącznik nr 3 do ustawy. 
7. Przepisy ust. 1, 3 pkt 5 i ust. 5 i 6 stosuje się do podmiotów wykonujących czynności związane z przewozem drogowym, w 
szczególności do: 
1) spedytora, 
2) nadawcy, 
3) odbiorcy, 
4) załadowcy, 
5) organizatora wycieczki, 
6) organizatora transportu, 
7) operatora publicznego transportu zbiorowego 
- jeżeli okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie 
naruszenia. 
8. Przepisy ust. 1 i ust. 3-6 stosuje się do podmiotów, o których mowa w art. 16a i art. 33a.”; (...) 
 

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ust aw: 
  
(...) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany:  
1) w art. 2 po pkt 35 dodaje się pkt 35a i 35b w brzmieniu: 
“35a) pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od 
dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista 
masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy; 
35b) pilot – osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu 
drogowym w czasie przejazdu pojazdu;”; (...) 
 


