Przedsiębiorca, który wykonuje lub dopiero zamierza wykonywać przewozy
drogowe, musi legitymować się dobrą reputacją. A tę z kolei łatwo stracić.
Wystarczy, że przedsiębiorca lub osoba zarządzająca transportem popełnią
umyślnie jedno z przestępstw dotyczących dziedzin prawa wymienionych
w rozporządzeniu nr 1071/2009. W niniejszej publikacji omawiamy
najważniejsze przestępstwa oraz przepisy transportowe, za naruszenie
których można stracić dobrą reputację. Opisujemy przebieg postępowania
administracyjnego wszczynanego w takiej sytuacji przez organ licencyjny
oraz wskazujemy, jakie decyzje mogą zostać podjęte w toku postępowania.
Przedstawiamy również środki rehabilitacyjne oraz sposoby na odzyskanie
dobrej reputacji.
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Wstęp
Ustawa z 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1935) wprowadziła wiele zmian w zakresie wykonywania zawodu przewoźnika drogowego oraz zarządzającego transportem.
Przede wszystkim doprecyzowano kwestię naruszeń, których popełnienie
może skutkować wydaniem decyzji o stwierdzeniu utraty dobrej reputacji, a co za tym idzie – stosownej licencji. Dodatkowo powołano do
życia Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, w którym będą gromadzone informacje o przedsiębiorcach
transportowych.
W książce omówiliśmy na przykładach najważniejsze przestępstwa
oraz przepisy transportowe, za których naruszenie można stracić dobrą
reputację. Opisaliśmy również przebieg postępowania administracyjnego
wszczynanego w takiej sytuacji przez organ licencyjny, wraz ze wskazaniem,
jakie potencjalne decyzje mogą zostać w jego toku podjęte. Poruszyliśmy
także kwestię środków rehabilitacyjnych oraz sposobów na odzyskanie
dobrej reputacji.
Oprócz tego publikacja zawiera szczegółowy opis Krajowego Rejestru
Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Skupiliśmy się
na wskazaniu tego, jakie informacje o przewoźniku drogowym będą się
znajdowały w jego poszczególnych ewidencjach.
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Książka powstała w oparciu o stan prawny aktualny na dzień jej publikacji. Mam nadzieję, że wyczerpująco wyjaśni Państwu zagadnienie utraty
dobrej reputacji oraz pomoże we właściwym stosowaniu obowiązujących
przepisów.
Serdecznie zapraszam do lektury!
Małgorzata Skonieczna, aplikant radcowski z Kancelarii Młotek
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Rozdział I.
Dobra reputacja – za jakie
naruszenia można ją stracić
Jednym z wymagań niezbędnych do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego jest posiadanie przez niego dobrej reputacji. Nowelizacja
ustawy o transporcie drogowym, która weszła w życie 15 grudnia 2016 r.,
wprowadziła szczegółową listę naruszeń przepisów krajowych, w wyniku
których będzie można ją utracić. Zmienił się również sposób kwalifikacji
naruszeń regulacji europejskich.
Wymóg posiadania dobrej reputacji nie został spełniony, jeżeli wobec przewoźnika zarządzającego transportem lub osoby fizycznej wykonującej zadania zarządzającego transportem w imieniu przewoźnika
orzeczono:
z
prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo umyślne w dziedzinach
określonych w art. 6 rozporządzenia nr 1071/2009,
z
co najmniej dwie wykonalne decyzje administracyjne o nałożeniu
kary pieniężnej za naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia nr 1071/2009,
z
co najmniej dwie prawomocne kary grzywny za naruszenie określone
w załączniku nr IV do rozporządzenia nr 1071/2009.
Wystarczy, że nastąpi jedno z tych zdarzeń i organ administracyjny
będzie musiał wszcząć postępowanie o ewentualne cofnięcie licencji na
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