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Warszawa, dn. 18 października 2017 r. 

 

Stanowisko Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce w sprawie projektu ustawy o 
zmianie ustawy o Transporcie Drogowym oraz ustawy o Czasie Pracy Kierowców z dnia 

18 września 2017 r. 

 

W związku z przedstawieniem do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie 

drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (dalej: „projekt”), w imieniu Amerykańskiej Izby 

Handlowej w Polsce (dalej: „AmCham”) przedstawiam następujące stanowisko.   

AmCham zrzesza firmy amerykańskie działające w Polsce, które zainwestowały w Polsce około 

41-42 mld dolarów. Bezpośrednio przekłada się to na ponad 220 tys. miejsc pracy. Pośrednio 

natomiast możemy mówić nawet o 300-400 tys. miejscach pracy. W naszej Izbie 

zarejestrowanych jest 330 amerykańskich podmiotów. Te liczby od 27 lat nieustannie rosną i 

zależy nam, aby ulepszać klimat inwestycyjny w Polsce i stwarzać jak najlepsze warunki do 

inwestowania w naszym kraju. W tym celu tworzymy platformę do debaty o otoczeniu prawnym i 

biznesowym w Polsce, współpracujemy z sektorem publicznym i organizacjami biznesowymi, 

monitorujemy i analizujemy polskie oraz europejskie przepisy prawne, a także uczestniczymy w 

procesie legislacyjnym. Jako przedstawiciele większości inwestorów zagranicznych w Polsce, 

reprezentujemy w szczególności tych, których projekt bezpośrednio dotyczy, dlatego liczymy, że 

nasz głos zostanie wysłuchany, a przedstawione poniżej uwagi implementowane w dalszych 

pracach.   

Na wstępie należy wskazać, iż niektóre z przedstawionych w projekcie rozwiązań budzą nasze 

uzasadnione wątpliwości pod kątem zasadności ich wprowadzenia, a także skuteczności 

późniejszego egzekwowania. 

Z uzasadnienia projektu wynika, że jego głównym założeniem jest „stworzenie jednakowych 

warunków prawnych dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy 

przewozie osób, zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów oraz wprowadzenie mechanizmów 

umożliwiających skuteczniejszą kontrolę prawidłowości wykonywania działalności gospodarczej 

przez pośredników i podmioty z nim współpracujące”. Realizacji tego założenia służyć ma 

wprowadzenie regulacji odnoszących się do pośrednictwa przy przewozie osób. W projekcie 

proponuje się zatem wprowadzenie definicji „pośrednictwa przy przewozie osób”, obowiązku 

posiadania licencji przez pośredników, a także nałożenie na tych przedsiębiorców dodatkowych 

obowiązków, które w głównej mierze zwiększyć mają bezpieczeństwo pasażerów. Dodatkowo, 

proponuje się wprowadzenie pewnych ułatwień dla przedsiębiorców, zamierzających rozpocząć 

działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób.   

Należy zaznaczyć, że przepisy regulujące działalność przedsiębiorców wykonujących 

pośrednictwo przy przewozie osób, powinny uwzględniać przede wszystkim zasadę swobody 

mailto:office@amcham.pl


 

 

AMERYKAŃSKA IZBA HANDLOWA W POLSCE 
Spektrum Tower, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa 

Tel: (48) (22) 520-5999, e-mail: office@amcham.pl, www.amcham.pl 

 
 

2 
 

działalności gospodarczej. Działania ustawodawcy powinny być zatem ograniczone do 

niezbędnego minimum, a uchwalone przepisy powinny uwzględniać zarówno charakter 

wykonywanej przez pośredników przy przewozie osób działalności, jak i sytuację podmiotów 

korzystających z ich usług.  

Wobec powyższego, chcielibyśmy zwrócić uwagę na szeroki zakres definicji pośrednictwa przy 

przewozie osób. Wprowadzając do systemu prawnego legalne znaczenie tego rodzaju 

działalności gospodarczej, należy dążyć do tego, aby pojęcie to było możliwie najbardziej 

konkretne i precyzyjne. Tymczasem, zaproponowana w projekcie definicja zawiera wiele 

niedookreślonych sformułowań. Takie działanie ustawodawcy może doprowadzić do sytuacji, w 

której przedsiębiorcy, wykonujący w ramach swojej działalności czynności ogólnie wskazane w 

postulowanej definicji, nie będą w stanie przewidzieć, czy rzeczywiście ich działalność stanowić 

będzie pośrednictwo przy przewozie osób, czy też nie. Przepisy powinny być skonstruowane w 

taki sposób, aby ich stosowanie nie wywoływało u adresatów tych regulacji wątpliwości w 

zakresie ich stosowania. Przyjęcie zaproponowanych regulacji w dotychczasowym brzmieniu, 

doprowadzi do sytuacji, w której takich problemów niestety nie da się uniknąć. 

Proponując legalną definicję „pośrednictwa przy przewozie osób” projektodawca podjął pewną – 

nieskuteczną w naszej ocenie – próbę jej dostosowania do warunków panujących na rynku. 

Pośrednictwo przy przewozie osób jest bowiem działalnością wykonywaną najczęściej przy 

użyciu środków porozumiewania się na odległość, takich jak np. aplikacje mobilne lub platformy 

teleinformatyczne. Z racjonalnego punktu widzenia zatem, przepisy odnoszące się do 

pośredników powinny mieć zastosowanie wyłącznie do podmiotów wykorzystujących środki 

porozumiewania się na odległość w celu wykonywania pośrednictwa przy przewozie osób. 

Tymczasem, po zapoznaniu się z proponowanym brzmieniem definicji, można dojść do wniosku, 

że z jej zakresu znaczeniowego nie zostały wyłączone podmioty, które zawodowo zajmują się 

jedynie tworzeniem lub dystrybucją środków przekazu informacji, a więc nie podejmowaniem 

czynności zmierzających do umożliwienia pasażerom skorzystania z usług przewozu.  

Zaznaczamy, że takie skonstruowanie przepisu może doprowadzić do tego, że również podmioty 

faktycznie niewykonujące pośrednictwa przy przewozie osób objęte będą proponowanymi 

regulacjami. Skutki takiego rozwiązania mogą być bardzo poważne, bowiem może doprowadzić 

ono do tego, że ograniczone zostanie wykorzystywanie i rozwój nowoczesnych technologii na 

rynku pośrednictwa przy przewozie osób. Dlatego też poddajemy pod rozwagę możliwość 

większego skonkretyzowania znaczenia „pośrednictwa przy przewozie osób” w ten sposób, że 

regulacje te dotyczyć będą wyłącznie podmiotów, które rzeczywiście wykorzystują środki 

porozumiewania się na odległość do kojarzenia pasażerów. Należałoby także, wskazane w 

projekcie czynności składające się na pośrednictwo przy przewozie osób, dostosować do 

czynności rzeczywiście podejmowanych przez pośredników przy przewozie osób. W naszej 

ocenie, obecnie zaproponowane brzmienie definicji „pośrednictwa przy przewozie osób”, nie 

wydaje się uwzględniać w pełni charakteru podejmowanej przez pośredników działalności.  
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Naszą wątpliwość wzbudziła także możliwość cofnięcia licencji na pośrednictwo przy przewozie 

osób w przypadku, w którym pośrednik przy przewozie osób dopuścił się zlecania przewozu osób 

lub rzeczy podmiotowi, nieposiadającemu wymaganej przepisami prawa licencji. Zaproponowana 

sankcja wydaje się być nieproporcjonalna do wagi naruszenia. Wyraźnego zaznaczenia wymaga 

jednocześnie, że w sytuacji, o której mowa powyżej, właściwy organ nie dysponuje jakimkolwiek 

uznaniem administracyjnym w podjęciu decyzji o cofnięciu licencji. Co istotne, poza tą sankcją, 

projekt przewiduje również obciążenie pośrednika wysoką karą pieniężną. Wskazać należy, że 

niejako podwójne karanie za to samo naruszenie, ze szczególnym uwzględnieniem dolegliwości 

zaproponowanej represji, budzi poważne zastrzeżenia pod kątem zgodności tego rozwiązania 

z podstawowymi zasadami prawnymi, w tym również i zakazem podwójnego karania. Wydaje się, 

że taka regulacja może być również sprzeczna z założeniami projektowanych przepisów. Celem 

wprowadzanych zmian jest bowiem uregulowanie sytuacji na rynku, nie zaś znaczne ograniczenie 

liczby podmiotów na nim funkcjonujących. Tymczasem, przyjęcie zaproponowanych rozwiązań 

może przynieść właśnie taki skutek.  

W naszej ocenie, tak szeroki katalog przesłanek umożliwiających cofnięcie licencji, może bardzo 

negatywnie wpłynąć na rozwój działalności pośredników w Polsce. Przyjęcie takich rozwiązań 

doprowadzi do sytuacji, w której u takich przedsiębiorców powstanie uzasadniona niepewność co 

do stabilności prowadzonej przez nich działalności. Dlatego też proponowalibyśmy rozważenie 

zmiany zaproponowanych przepisów w ten sposób, aby ograniczony został katalog okoliczności 

uzasadniających zarówno fakultatywne, jak i obligatoryjne cofnięcie licencji.  

Jednym z elementów planowanej nowelizacji przepisów jest także nałożenie na pośredników przy 

przewozie osób dodatkowych obowiązków, związanych bezpośrednio z wykonywaną przez nich 

działalnością. Jakkolwiek słuszne wydają się być dążenia do stworzenia mechanizmów, które, o 

ile już nie zostały wdrożone przez przedsiębiorców, przyczynią się do wzrostu poziomu ochrony 

interesów pasażerów, to jednak zastanawiające jest to, że wyłącznie w odniesieniu do 

pośredników przy przewozie osób proponuje się wprowadzenie takich regulacji. Nieuzasadnione 

wydaje się być stawianie w innej sytuacji pośredników przy przewozie osób i przedsiębiorców 

faktycznie świadczących usługi przewozu osób. Wdrożenie zaproponowanych rozwiązań 

doprowadzi do sytuacji, w której to pośrednicy przy przewozie osób, faktycznie jednak 

niewykonujący przewozów, będą obciążeni większą ilością ustawowych obowiązków niż sami 

przewoźnicy. Proponujemy odpowiednie wyważenie nakładanych w tym zakresie na 

przedsiębiorców obciążeń. Co istotne, nadmierne i niekoniecznie uzasadnione obciążanie 

pośredników przy przewozie osób powinnościami może stanowić zbyt daleką ingerencję w 

swobodę działalności gospodarczej.  

Niezmiernie istotne jest również – w kontekście zagrożenia karą, aby nakładane obowiązki były 

jak najbardziej precyzyjne. Niedopuszczalne w naszej ocenie jest nakładanie na pośredników 

przy przewozie osób kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy sformułowanych w sposób 

niedookreślony, nieprecyzyjny i nieostry. Takie działanie ustawodawcy może być dodatkowo 

sprzeczne z konstytucyjną zasadą pewności prawa – ustawodawca powinien umożliwiać 
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przedsiębiorcom wykonywanie działalności gospodarczej w oparciu o konkretne, niebudzące 

wątpliwości, regulacje.  

Z nieukrywaną obawą dostrzegliśmy w projekcie rozwiązanie, zgodnie z którym planowane jest, 

aby Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej uzyskał uprawnienie do blokowania 

wykorzystywanych przez pośredników przy przewozie osób środków porozumiewania się na 

odległość (np. numerów telefonów lub programów komputerowych). W naszej ocenie, taki 

mechanizm może być sprzeczny z fundamentalną zasadą swobody działalności gospodarczej. 

Co więcej, finalnie to pasażerowie korzystający z usług pośredników przy przewozie osób 

najboleśniej odczują skutki wprowadzanych regulacji.  

Przedsiębiorca, podejmując działalność gospodarczą, powinien dysponować swobodnym 

prawem do decydowania o modelu biznesowym, w jakim będzie funkcjonować na rynku. 

Tymczasem, nawet hipotetyczne zagrożenie zablokowania dostępu np. do aplikacji mobilnej, za 

pośrednictwem wyłącznie której podmiot ten wykonuje swoją działalność gospodarczą, może być 

traktowane jako nieuzasadnione ograniczanie uprawnień tego przedsiębiorcy.   

Polska znajduje się obecnie na takim etapie rozwoju gospodarczego, w którym korzystanie w 

biznesie z aplikacji mobilnych lub programów komputerowych jest czymś absolutnie 

powszechnym. Również w przypadku pośredników przy przewozie osób korzystanie z mobilnych 

środków przekazu informacji jest praktycznie jedyną możliwością wykonywania tego rodzaju 

działalności gospodarczej. Jakkolwiek jesteśmy w stanie zrozumieć dążenie projektodawcy do 

wprowadzenia dolegliwej i dotkliwej sankcji za wykonywanie pośrednictwa bez wymaganej 

licencji, to jednak wprowadzenie możliwości blokowania np. programów komputerowych budzi 

nasze poważne zastrzeżenia. Wspomnieć w tym miejscu należy, że pośrednicy przy przewozie 

osób wykorzystują w ramach swojej działalności bardzo innowacyjne i wielofunkcyjne środki 

porozumiewania się na odległość. Dzięki temu ich użytkownicy mogą korzystać z coraz to bardziej 

rozbudowanych i nowocześniejszych mechanizmów. Obawiamy się, że wprowadzenie 

blokowania np. aplikacji mobilnych doprowadzi do tego, że użytkownicy pozbawieni zostaną 

dostępu do tego typu rozwiązań. Co więcej, w wielu przypadkach wymyślaniem oraz tworzeniem 

mobilnych środków przekazu informacji wykorzystywanych również przez pośredników zajmują 

się start-up’y. Ograniczenie wykorzystywania tych środków, a w konsekwencji i działalności tego 

typu podmiotów z pewnością nie przyniesie korzystnych dla polskiej gospodarki skutków. 

Kolejnym aspektem wprowadzenia takiej regulacji może być ograniczenie działalności 

podmiotów, które dotychczas wykonują działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie 

osób. Bardzo często zdarza się, że są to podmioty zagraniczne. W dobie powszechnej globalizacji 

standardem powinno być dążenie państwa do wzmacniania relacji transgranicznych i stwarzanie 

przyjaznych warunków do inwestowania przez takie podmioty jak największego kapitału w 

Polsce. Tymczasem, proponowane regulacje mogą przynieść zupełnie odwrotny skutek i 

spowodować, że udział takich przedsiębiorców w polskim rynku zostanie ograniczony. Uważamy, 

że, w szczególności w zakresie innowacyjności i nowych technologii, które stosowane są również 
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przez pośredników przy przewozie osób, powinniśmy korzystać z chęci zagranicznych 

przedsiębiorców do ekspansji i rozwoju na polskim rynku usług przewozowych.  

Dodatkowo ustawa nie zawiera również przepisów pozwalających na ubieganie się przez 

podmioty niemające siedziby w Polsce o możliwość udzielenia licencji na pośrednictwo przy 

przewozie osób. Takie podejście wydaje się być niedopuszczalne nie tylko z powodu swobód 

europejskich, co do których stosowania zobligowany jest każdy kraj członkowski Unii 

Europejskiej, ale także z powodu równości szans i postrzegania Polski jako kraju otwartego na 

przepływ zagranicznego kapitału i innowacyjnych inwestycji.  

W naszej ocenie, organy władzy publicznej dysponują szeregiem innych narzędzi, które mogłyby 

stanowić skuteczne narzędzie służące wyegzekwowaniu obowiązku posiadania licencji przez 

pośredników przy przewozie osób. Dlatego też postulujemy wykreślenie przepisu, przyznającego 

Inspekcji Transportu Drogowego uprawnienie do „występowania z wnioskiem do Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej o zablokowanie przeznaczonych do wykonywania pośrednictwa przy 

przewozie osób programów komputerowych, numerów telefonów, aplikacji mobilnych, platform 

teleinformatycznych albo innych środków przekazu w przypadku stwierdzenia wykonywania 

pośrednictwa przy przewozie osób, bez wymaganej licencji”.  

Warto jednocześnie wskazać, że pojawienie się na rynku przewozu osób podmiotów zajmujących 

się – przy wykorzystaniu różnego rodzaju środków porozumiewania się na odległość – 

kojarzeniem pasażerów i obsługujących usługi przewozu znacznie przyczyniło się do rozwoju 

konkurencji na tym rynku. Przypominamy także, że dzięki działalności tych podmiotów 

zwiększona została, tak istotna dla pasażerów, dostępność przewozów. Nie można pominąć w 

tym miejscu faktu, że takie aktywności na rynku doprowadziły do obniżenia cen za usługi 

przewozu. Niezrozumiałe dążenia projektodawcy do nadmiernego i zbędnego w naszej ocenie 

uregulowania działalności pośredników przy przewozie osób, których działalność niesie za sobą 

szereg pozytywnych dla pasażerów skutków, mogą doprowadzić do sytuacji, w których nie dość, 

że zostanie ograniczona konkurencja na rynku, to jeszcze zmniejszony zostanie wolumen 

podmiotów, z działalności, których pasażerowie będą mogli skorzystać. Finalnie zaś, skutkiem 

przyjęcia zaproponowanych regulacji może być zwiększenie cen za usługi przewozu lub nawet 

zniknięcie z polskiego rynku największych podmiotów obecnych aktualnie na większości innych 

rynków europejskich i światowych. To może również obniżyć wiarygodność i postrzeganie Polski 

nie tylko wśród zagranicznych biznesów i inwestorów, którzy często korzystają z takich usług 

przyjeżdżając do Polski, ale również wśród turystów, dla których obecność tego typu pośredników 

jest gwarantem uczciwej i szybkiej możliwości komunikacji. 

Mając na uwadze powyższe, poddajemy pod rozwagę wprowadzenie omówionych powyżej 

zmian a także o całościową zmianę filozofii przedstawionego projektu. Apelujemy jednocześnie  

o wprowadzenie skutecznych i rozsądnych rozwiązań, które rzeczywiście kompleksowo uregulują 

działalność podmiotów wykonujących przewóz osób oraz poprawią sytuację pasażerów z jednej 
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strony, z drugiej jednak pozwolą nadal postrzegać Polskę jako kraj otwarty na światowe 

innowacje i nadający trendy gospodarkom europejskim w tym obszarze.  

Wyrażamy nadzieję, że w ostatecznej wersji projekt będzie uwzględniał wszelkie aspekty 

funkcjonowania rynku przewozu osób a także interes konsumentów i generowane przez 

pośredników miejsca pracy. W razie potrzeby jesteśmy gotowi na dalszy dialog w celu 

wypracowania optymalnych rozwiązań prawnych, umożliwiających dalszy rozwój firm polskich i 

zagranicznych działających w Polsce. 
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