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Typowe błędy popełniane przez zawodowych kierowców. Wydawałoby się 
może, że kierowcy pracujący w zawodzie od wielu lat jeżdżą bezbłędnie i zasady 
ruchu drogowego mają w małym palcu. Nic bardziej mylnego. Rutyna i przyzwy-
czajenie do pewnych zachowań na drodze sprawiają, że łamią zasady, nawet nie 
zdając sobie z tego sprawy. Błędy te omówimy w kolejnym numerze.

Inteligentne tachografy. Za jakiś czas wszystkie ciężarówki będą musiały być 
wyposażone w tachografy nowej generacji. Inteligentne tachografy mają pomóc 
kierowcom w przestrzeganiu przepisów dotyczących czasu pracy. Będą łatwiejsze 
w obsłudze, ale jednocześnie trudniej będzie fałszować ich wskazania, co poprawi 
bezpieczeństwo na drogach i zmniejszy konieczność kontroli. Więcej o tych urzą-
dzeniach w jednej z kolejnych aktualizacji.

Zasady ekojazdy. Ekologiczne użytkowanie samochodów pozwala przedsiębior-
cy zaoszczędzić spore sumy. Wdrożenie ekojazdy w swojej flocie wymaga trochę 
czasu i cierpliwości, ale przynosi świetne efekty. Jakie systemy pomogą zastosować 
ekojazdę w firmie? Jak nauczyć kierowców oszczędnej jazdy? Na te pytania odpo-
wiemy niedługo.

Zmiany w  viaTOLL. Już wktótce wejdzie w  życie nowelizacja przepisów doty-
czących pobierania opłat w elektronicznym systemie opłat drogowych viaTOLL. 
Najważniejszą zmianą jest to, że oprócz kierowcy za nieuiszczenie e-myta będzie 
odpowiadał także właściciel pojazdu, a więc przewoźnik. Zmieni się również czę-
stotliwość nakładania kar. O tym przeczytasz już niedługo.

Kontrola transportu drogowego w Niemczech. Współpraca z Niemcami w za-
kresie transportu towarów oraz osób jest bardzo rozwinięta. Mimo że stale wzrasta 
profesjonalizm polskich przewoźników, to niemieckie służby kontrolne rygory-
stycznie ich sprawdzają. Więcej na ten temat w najbliższych numerach.

W następnych 
aktualizacjach poradnika

„Firma transportowa”

Co zapisać w umowie przewozowej • Jaka jest rola zarządzającego trans-
portem podczas kontroli w firmie • Obowiązuje nowa wersja umowy AETR
C i ć i
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Szanowni Państwo!

Umowa AETR obowiązująca w Polsce wreszcie została dostosowana do roz-
porządzenia nr 561/2006. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa artykuł pt.: 
„Wszystkich obowiązują już takie same regulacje czasu jazdy”. Porównujemy w nim 
poprzedni stan prawny z obecnym oraz wskazujemy, co dokładnie się zmieniło.

Została poruszona także kwestia tego, czy zarządzający transportem jest potrzeb-
ny podczas kontroli w przedsiębiorstwie. Ponadto odpowiadamy na pytanie, co 
można zrobić, gdy pracownik ciągle jest na zwolnieniach lekarskich. Uwadze także 
polecam artykuł dotyczący zawierania umowy przewozowej, a przede wszystkim 
zapisów znajdujących się w klauzulach umowy. 

Życzę miłej lektury

Izabela Kunowska
redaktor poradnika „Firma transportowa”

Dyżur majowy odbywa się we wtorki w godzinach 08.00−09.00, 
temat: problemy z przestrzeganiem rozporządzenia nr 561/2006, 

PIN: 3344. 
Wystarczy wybrać numer 22 318 07 44, 

podać PIN — i już można porozmawiać z naszym ekspertem.

Oferta dostępna tylko dla stałych Czytelników poradnika „Firma transportowa”!

W maju na Państwa pytania odpowiada Ewa Matejczyk, prawnik specjalizujący się 
w przepisach transportowych.

Specjalnie dla Czytelników poradnika 
„Firma transportowa” dyżur telefoniczny eksperta
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Nowości – najświeższe zmiany

DANE O SAMOCHODACH JUŻ NIEDŁUGO BĘDĄ 
DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO

Każdy zainteresowany skorzysta ze zgromadzonych in-
formacji o pojazdach za darmo. Na razie do użytku zostaną 
oddane dwie internetowe usługi. 

najświeższe zmiany
Zmiany w Prawie o ru-

chu drogowym wejdą w życie 
9 maja 2014 r. Można spo-
dziewać się, że z udogodnień 
w nich przewidzianych sko-
rzystamy jeszcze w czerwcu 
tego roku.

Bezpłatne dane
Nowe przepisy przewidują 

zupełnie darmowy dostęp do 
danych o pojeździe zgroma-
dzonych w Centralnej Ewiden-
cji Pojazdów (CEP). Będą do-
stępne online bez konieczności 
składania wniosku i oczekiwa-
nia na jego rozpatrzenie. Nie 
trzeba będzie także logować się 
na stronie internetowej i w ja-
kikolwiek sposób potwierdzać 
swojej tożsamości. 

Udostępnione zostaną tyl-
ko informacje na temat po-
jazdu, natomiast dane o wła-
ścicielu lub posiadaczu nadal 
nie będą ujawniane. Ponadto 
w jednym zapytaniu będzie 

można uzyskać dane jedne-
go konkretnie oznaczonego 
pojazdu, a nie zbioru pojaz-
dów, np. z danego rocznika. 
Zainteresowani będą mogli 
skorzystać z dwóch e-usług: 
„Historia pojazdu” oraz „Bez-
pieczny autokar”.

Używane auta
Pierwsza e-usługa „Histo-

ria pojazdu” jest skierowana 
przede wszystkim do osób 
zainteresowanych kupnem 
używanego samochodu, za-
rejestrowanego w Polsce. Bę-
dzie można z niej skorzystać 
po podaniu: numeru VIN, daty 
pierwszej rejestracji i numeru 
rejestracyjnego. Dzięki temu 
zainteresowany uzyska infor-
macje o:
 pojeździe (m.in. marka, typ, 

model, wariant, wersja, ro-
dzaj, rok produkcji, data 
pierwszej rejestracji w kraju, 
termin badania techniczne-
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go, a po uzupełnieniu bazy 
CEP również aktualny stan 
licznika na dzień ostatniego 
badania technicznego),
 dowodzie rejestracyjnym 

i karcie pojazdu (data wy-
dania, czy jest to oryginał, 
czy wtórnik),
 miejscu zarejestrowania 

pojazdu (województwo), 
wyrejestrowaniu i  jego 
przyczynie, czasowym wy-
cofaniu z ruchu i jego po-
nownym dopuszczeniu do 
ruchu,
 liczbie właścicieli pojazdu, 
 kradzieży pojazdu, umowie 

OC (aktualność polisy, na-
zwa ubezpieczyciela).

Dostępne będą również 
dane techniczne pojazdu wy-
magane do dopuszczenia go do 
ruchu, takie jak: przeznacze-
nie, dmc, dopuszczalny nacisk 
osi, pojemność i moc silnika, 
średnie zużycie paliwa, emisja 
dwutlenku węgla itp. 

Podróż autokarami
Druga e-usługa „Bezpiecz-

ny autokar” jest adresowana 
do podróżujących autobusami, 

a szczególnie do rodziców wy-
syłających dzieci na wycieczki 
szkolne. Dostęp do danych bę-
dzie jeszcze prostszy. 

Wystarczy tylko podać nu-
mer rejestracyjny autobusu, 
a uzyskamy dostęp do podsta-
wowych informacji technicz-
nych (m.in. marka, typ, rodzaj, 
numer VIN, rok produkcji, 
data pierwszej rejestracji, 
liczba miejsc, dmc). Ponad-
to zainteresowany dowie się, 
czy autobus nie był kradziony, 
czy nie został wyrejestrowany 
lub wycofany z ruchu oraz czy 
ma ważne badania techniczne 
i umowę OC.

Parę niewiadomych
Żadna z opisanych e-usług 

jeszcze nie działa. Nie wia-
domo, jak będzie wyglądać 
w praktyce korzystanie z nich 
oraz pod jakim adresem in-
ternetowym będzie można 
uzyskać te informacje. Nie 
określają tego ani przepisy 
zmieniające prawo drogowe, 
,ani projekt rozporządzenia 
ministra spraw wewnętrznych, 
które zostanie wydany na ich 
podstawie. 
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Nie wiadomo również, 
czy historię pojazdu będzie 
można sprawdzić wyłącznie 
od momentu jego pierwszej 
rejestracji w Polsce, czy MSW 
uda się uzyskać dane pojazdów 
zarejestrowanych wcześniej za 
granicą, a następnie sprowa-
dzonych do kraju. Jak dotąd 
jedynie Włochy i Szwecja zgo-
dziły się na przekazywanie ta-
kich danych. Problem w tym, 
że z tych krajów sprowadza-
nych jest zaledwie jedynie 2,5% 
aut kupowanych w Polsce. Mi-

nisterstwo nie uzyskało nato-
miast takiej zgody od władz 
Niemiec, skąd sprowadzanych 
jest do Polski blisko połowa 
używanych samochodów.

Podstawa prawna:
 ustawa z 4 kwietnia2014 r.

o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym (Dz.U. 
poz. 529).

Adam Hrycak 
prawnik, specjalista z zakresu 

transportu drogowego

WZORY ZEZWOLEŃ NA MIĘDZYNARODOWY 
PRZEWÓZ RZECZY ORAZ KABOTAŻ BĘDĄ 
TAKIE SAME

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało 
rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy 
przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy, które 
wkrótce zastąpi aktualnie obowiązujące przepisy.

Obecne rozporządzenie 
w sprawie wzorów zezwoleń, 
wydane do znowelizowanej 16 
sierpnia 2013 r. ustawy o trans-
porcie drogowym, zachowuje 
moc do czasu wejścia w życie 
nowego rozporządzenia, ale 

nie dłużej niż przez rok od wej-
ścia w życie ustawy. Ten termin 
mija 16 sierpnia 2014 r., więc 
ministerstwo chce zdążyć do 
tego czasu. W przeciwnym ra-
zie nie będzie obowiązujących 
wzorów zezwoleń.
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Nowe przepisy nie wpro-
wadzają w  zasadzie żadnych 
rewolucyjnych zmian zarów-
no we wzorach zezwoleń, jak 
i w sposobie ich wypełniania. Są 
tylko bardzo spóźnione w sto-
sunku do pierwotnych planów 
ministerstwa. Przewidywano, 
że nowe rozporządzenie będzie 
obowiązywać od 1 stycznia 2014 
r., tymczasem nie udało się zdą-
żyć nawet do końca I kwartału 
tego roku.

Wzory załączone do pro-
jektu nowego rozporządze-
nia są identyczne jak wzory 
zawarte w poprzednim akcie 
z  grudnia 2011 roku. Tak 
samo zawierają na rewersie 
pouczenie w trzech językach 
− polskim, angielskimi i ro-
syjskim. 

Podstawa prawna:
 rozporządzenie Ministra In-

frastruktury i Rozwoju z dnia 
3 kwietnia 2014 r. w sprawie 
zezwoleń na międzynarodo-
wy przewóz drogowy rzeczy 
oraz przewóz kabotażowy 
(Dz.U. poz. 537),
 art. 6 ustawy z  5 kwietnia 

2013 r. o  zmianie ustawy 
o transporcie drogowym oraz 
ustawy o czasie pracy kierow-
ców (Dz.U. z 2013 r. poz. 567),
 art. 29b ustawy z 6 września 

2001 r. o transporcie dro-
gowym (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1414 ze zm.).

Katarzyna Laskowska-Woś 
doradca firm transportowych, 

ekspert z zakresu prawa 
transportowego 

PRACOWNICY ZYSKALI DWA DODATKOWE 
DNI WOLNE W TYM ROKU

W 2014 roku osoby zatrudnione na umowę o pracę moga 
skorzystać dwa razy z prawa do odebrania dnia wolnego za 
przypadające w sobotę święto. 

Taka możliwość to efekt 
wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego z października 2012 

roku. W ubiegłym roku żaden 
dzień świąteczny nie wypadł 
w sobotę.
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Ten rok będzie pierwszym 
okresem rozliczeniowym, 
w którym pracodawcy będą 
musieli rozliczać się z  dni 
wolnych przypadających 
w sobotę. Są to dwa dni − 3 
maja i 1 listopada. W związku 
z tym o dwa dni zwiększa się 
pula dni urlopowych dla tych, 
dla których sobota zwycza-
jowo jest dniem wolnym od
pracy. 

Urlop lub wypłata
Czas ich wykorzystania na-

leży uzgodnić z pracodawcą. 
Jednak musi on udzielić ich do 
końca okresu rozliczeniowego. 
Jeżeli nie ma takiej możliwości, 
to w ostateczności pracodaw-
ca może wypłacić dodatko-
we wynagrodzenia za te dni. 
Ten przywilej nie przysługuje 
pracownikom przebywającym 
w danym momencie na zwol-
nieniu lekarskim lub urlopie 
macierzyńskim. Oni otrzymu-
ją świadczenie za każdy dzień 
zwolnienia.

Nie wszyscy skorzystają
Jeżeli natomiast liczba dni 

pracy pracownika w tygodniu 
jest ograniczona (np. 4 dni 

w tygodniu), nie ma potrzeby 
zapewniania takiej osobie in-
nego dnia wolnego w zamian 
za święto przypadające w dzień 
wolny od pracy wynikający 
z jego rozkładu czasu pracy. 

Taka sytuacja może wy-
stąpić np. w przypadku pra-
cowników zatrudnionych 
w niepełnym wymiarze czasu 
pracy oraz w systemie równo-
ważnego czasu pracy, których 
dobowy wymiar czasu pracy 
jest w niektórych dniach prze-
dłużony do 12 godzin, a inne 
dni pracownik ma wolne. 
W przypadku takich osób, gdy 
liczba dni pracy w tygodniu 
jest mniejsza niż 5, zachowa-
na zostanie zasada przeciętnie 
5-dniowego tygodnia pracy, 
nawet gdy w dniu wolnym wy-
padnie święto.

Podstawa prawna:
 art. 130 ustawy z 26 czerw-

ca 1974 r. − Kodeks pracy 
(tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. 
nr 21, poz. 94 ze zm.).

Grzegorz Jasiński 
specjalista z zakresu 

prawa pracy
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PRZEWIDZIANO LEPSZĄ OCHRONĘ 
DLA PRACOWNIKÓW W DELEGACJI

Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy wdroże-
niowej o pracownikach delegowanych w ramach świadcze-
nia usług. Dla pracodawców oraz pracowników oznacza to 
większą pewność prawną. 

Jest to kluczowy dokument 
dla Polski, która jest unijnym 
liderem w delegowaniu pra-
cowników. Dzięki dyrektywie 
ich prawa będą lepiej chronio-
ne, ale jednocześnie nie odbę-
dzie się to kosztem dodatko-
wych ograniczeń i obciążeń 
biurokratycznych dla zatrud-
niających ich przedsiębiorstw. 
Kraje członkowskie mają teraz 
dwa lata na wdrożenie dyrek-
tywy i dostosowanie do niej 
swoich przepisów.

Dyrektywa wprowadza 
znacznie jaśniejsze niż do tej 
pory środki kontroli dla firm 
delegujących. Unijne państwa 
będą mogły wprowadzić do-
datkowe wymogi, ale tylko 
w uzasadnionych przypad-
kach, co będzie sprawdzać 
Komisja Europejska. Każ-
de państwo będzie musiało 

stworzyć stronę internetową, 
na której poda wszystkie wa-
runki legalnego delegowania 
na jego terytorium dla przed-
siębiorców z  innych krajów 
UE. Z kolei pracownik bę-
dzie mógł tam sprawdzić, czy 
firma wypełniła minimalne 
wymogi, oraz dowiedzieć się, 
w jaki sposób może domagać 
się zwrotu niewypłaconych 
mu należności. 

Etap legislacyjny:
 projekt dyrektywy wdro-

żeniowej o pracownikach 
delegowanych w  ramach 
świadczenia usług, przyję-
ty 16 kwietnia 2014 r. przez 
Parlament Europejski.

Emilia Wawrzyszczuk 
specjalista w zakresie prawa 

pracy, ubezpieczeń społecznych
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ZOSTANĄ OKREŚLONE INFORMACJE, KTÓRE 
PRZEWOŹNIK MUSI PRZEKAZYWAĆ DO 
ORGANU LICENCYJNEGO

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Roz-
woju dostosuje do aktualnych przepisów zakres danych, 
których organ udzielający uprawnień transportowych może 
żądać od przewoźnika. 

zapowiedzi zmian
Na podstawie nowych prze-

pisów organ, który udzielił ze-
zwolenia na wykonywanie za-
wodu przewoźnika drogowego 
lub licencji, będzie mógł żądać 
od przewoźnika przedstawie-
nia informacji dotyczącej:
 daty rozpoczęcia lub zaprze-

stania wykonywania prze-
wozu objętego zezwoleniem 
na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego lub 
licencją,
 nazwiska i  imienia oraz 

stanowiska osoby zarzą-
dzającej transportem, która 
legitymuje się certyfikatem 
kompetencji zawodowych,
 rodzaju wykonywanych 

przewozów,
 rodzaju i liczby pojazdów, 

którymi wykonuje przewóz,
 liczby zatrudnionych kie-

rowców lub innych osób 

niezatrudnionych przez 
przedsiębiorcę, lecz wyko-
nujących osobiście przewóz 
na jego rzecz.

Wymienione informacje, 
tak jak obecnie, będą obejmo-
wać okres 3 miesięcy wstecz, 
a przewoźnik będzie musiał je 
dostarczyć do organu w ciągu 
2 tygodni od dnia doręczenia 
wezwania. 

Poza tym organ będzie 
mógł zażądać od przewoźnika 
przedstawienia wszystkich lub 
niektórych dokumentów (albo 
ich kserokopii) dołączanych do 
wniosku o:
 wydanie zezwolenia na wy-

konywanie zawodu prze-
woźnika drogowego, 
 udzielenie licencji wspólno-

towej albo licencji na wyko-
nywanie krajowego transpor-
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tu drogowego osób pojazdem 
przeznaczonym konstrukcyj-
nie do przewozu od 8 do 9 
osób łącznie z kierowcą. 

Na dostarczenie tych do-
kumentów przewoźnik będzie 
miał nie mniej niż 3 tygodnie. 
Wskazane terminy zostaną 
przedłużone na wniosek prze-
woźnika, jeśli uzasadni to waż-
nymi powodami.

W przypadku zezwolenia 
na wykonywanie przewozów 
regularnych, regularnych spe-
cjalnych, wahadłowych i oka-
zjonalnych organ, który go 
udzielił, będzie mógł żądać od 
przewoźnika przedstawienia 
informacji w zakresie:
 daty rozpoczęcia lub za-

przestania wykonywania 
przewozu objętego zezwo-
leniem,
 rodzaju wykonywanych 

przewozów,
 rodzaju i liczby pojazdów, 

którymi wykonuje przewóz 
osób.

Organ będzie mógł rów-
nież zażądać przedstawienia 
dokumentów dołączanych do 

wniosku o wydanie wymie-
nionych zezwoleń. Wszystkie 
terminy na dostarczenie tych 
informacji i dokumentów są 
takie same jak w przypadku 
zezwoleń na wykonywanie za-
wodu przewoźnika drogowego 
i licencji. 

Dotychczasowe przepisy 
regulujące te kwestie zostały 
wydane wtedy, gdy w  usta-
wie o transporcie drogowym 
wyróżniano jedynie licencje 
i zezwolenia, a nie było jeszcze 
mowy o zezwoleniu na wyko-
nywanie zawodu przewoźnika 
drogowego oraz licencji wspól-
notowej.

Etap legislacyjny: 
 projekt rozporządzenia mi-

nistra infrastruktury i roz-
woju w sprawie danych i in-
formacji, które przewoźnik 
drogowy jest obowiązany 
przekazywać do organu 
w związku z prowadzoną 
działalnością w  zakresie 
przewozu drogowego.

Adam Hrycak 
prawnik, specjalista z zakresu 

transportu drogowego 



Nowości – zapowiedzi zmian

 Firma transportowa. Profesjonalny serwis dla przewoźników  © 9

PRZYSZŁYCH KIEROWCÓW CZEKAJĄ KORZYSTNE 
ZMIANY W ZDOBYWANIU PRAWA JAZDY

Kandydaci na kierowców będą mieli dostęp do bazy eg-
zaminacyjnych pytań na prawo jazdy, a także będą mogli 
dowiedzieć się, na które z nich źle odpowiedzieli. 

Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o kierujących pojaz-
dami trafił pod obrady Sejmu 
po poprawkach naniesionych 
przez Komisję Infrastruktury. 

Nowa teoria
Zgodnie z projektem py-

tania używane na egzaminie 
teoretycznym na prawo jazdy 
będą opracowywane na zle-
cenie ministra infrastruktury 
i rozwoju, a następnie weryfi-
kowane przez specjalną komi-
sję. Nie zostaną ustalone raz na 
zawsze, będą aktualizowane co 
najmniej raz na kwartał. Po-
nadto pytania będą udostęp-
nione na stronie internetowej 
ministerstwa (obecnie nie są 
ujawniane). 

Dzięki zmianom osoba, 
która nie zdała egzaminu, bę-
dzie mogła sprawdzić w ośrod-
ku egzaminacyjnym, na jakie 
pytania udzieliła błędnych 
odpowiedzi oraz jak powinna 
brzmieć poprawna odpowiedź.

Teraz pytania egzamina-
cyjne bywają dość absurdalne. 
Egzaminowany jest pytany np. 
o wymiary tablicy rejestracyj-
nej albo o to, co zrobić, gdy 
kierowcę nagle rozboli żo-
łądek. Taka treść pytań oraz 
ustawiony wysoko próg punk-
towy, który trzeba osiągnąć, 
żeby zdać egzamin (68 pkt na 
74 możliwe do uzyskania), 
skutkują niską zdawalnością. 

Szybszy obieg
Wszystkie WORD-y mają 

być wyposażone w identyczny 
system informatyczny. Obecnie 
przeprowadzają egzaminy na 
bazie dwóch różnych systemów 
– przygotowanych przez Polską 
Wytwórnię Papierów Warto-
ściowych (PWPW) i Instytut 
Transportu Samochodowego – 
oraz dwie odrębne bazy pytań. 

Niestety tylko system 
PWPW jest kompatybilny z sys-
temem teleinformatycznym sta-
rostw i pozwala na elektroniczny 
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obieg dokumentów zdającego 
między WORD a starostwem. 
Ośrodki egzaminacyjne wy-
posażone w system oferowa-
ny przez ITS muszą korzystać 
z obiegu dokumentów w formie 
papierowej, co pochłania więcej 
czasu i kosztów. 

Da się bez kursu
Kandydat będzie mógł, tak 

jak obecnie, przygotować się 
do egzaminu teoretycznego 
w ośrodku szkolenia kierow-
ców albo samodzielnie, co jest 
nowością. Pozytywny wynik 
egzaminu teoretycznego ma 
być ważny bezterminowo, a nie 
tak jak teraz jedynie przez sześć 
miesięcy. Bez zdania teorii nie 
będzie można rozpocząć nauki 
jazdy oraz szkolenia z umiejęt-
ności udzielania pierwszej po-
mocy, które będzie konieczne 
do uzyskania prawa jazdy.

Projekt przewiduje rów-
nież, że osoby, które ukończyły 
kurs na wyższe kategorie pra-
wa jazdy, będą mogły przy-
stąpić do egzaminu na niższe 
kategorie. A zatem ci, którzy 
mają prawo jazdy kategorii:
 A1 – będą mogli zdawać 

egzamin na kategorię AM,

 A2 – będą mogli zdawać 
egzamin na kategorię A1 
lub AM,
 B, B+E, C, C+E, D lub D+E 

– będą mogli odpowiednio 
zdawać egzamin na katego-
rie B1, C1, C1+E, D1, D1+E 
oraz AM. 

Ekojazda
Na egzaminie praktycznym 

egzaminator będzie sprawdzał 
nie tylko, czy zdający umie po-
ruszać się po drodze zgodnie 
z przepisami. 

Dodatkowo ma też weryfiko-
wać umiejętność energooszczęd-
nej jazdy. Na czym dokładnie 
taka jazda ma polegać? W pro-
jekcie zmian w ustawie nie ma 
o tym mowy. Sprecyzowanie tego 
wymogu ma się znaleźć w no-
wym rozporządzeniu ministra 
infrastruktury i rozwoju.

Etap legislacyjny:
 projekt ustawy o zmianie 

ustawy o kierujących pojaz-
dami, po drugim czytaniu 
w Sejmie. 

Adam Hrycak
prawnik, specjalista z zakresu 

transportu drogowego
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