
    

STANOWISKO  
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji  

na potrzeby prac Ministerstwa infrastruktury i Budownictwa  
nad projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym  

oraz ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 18.09.2017 r. 

W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o 
transporcie drogowy oraz ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 18.09.2017 r. 
(zwanego dalej Projektem) Izba przeprowadziła szczegółową analizę projektu, z 
uwzględnieniem charakteru platform pośrednictwa przy przewozie osób oraz usług 
świadczonych drogą elektroniczną. Poszczególne przepisy Izba analizowała pod kątem 
prawa polskiego oraz Prawa Unii Europejskiej. 

Co Izba pragnie wyraźnie podkreślić, a co znajdzie swoje odzwierciedlenie w 
szczegółowym opisie zastrzeżeń, obecny kształt Projektu budzi głębokie zaniepokojenie 
Izby potencjalnymi sprzecznościami, niejasnościami i niezgodnościami wynikającymi ze 
wskazanego projektu, w tym w szczególności dla branży ICT. Izba ma również wątpliwości 
co do zgodności wskazanego projektu z przepisami prawa Unii Europejskiej, a tym samym 
co do ważności bądź nieważności poszczególnych zapisów Projektu. 

Izba wskazuje, że pomimo iż ocena wpływu ustawy na gospodarkę nie jest objęta 
konsultacjami, w ocenie Izby wskazany projekt zamiast uelastyczniać rynek przewozu, 
wprowadza rozwiązania mogące w znaczny sposób ograniczyć rozwój innowacyjnych 
technologii na terytorium kraju. W ocenie Izby nie jest to pożądany kierunek.  

1. Definicja pośrednika 

W pierwszej kolejności Izba zwraca uwagę na liczne zagrożenia związane z wyjątkowo 
nieprecyzyjną definicją pośrednika w zakresie przewozu osób. Pomimo, że projekt miał 
wedle założeń autorów objąć głównie podmioty zajmujące się pośrednictwem w zakresie 
przewozu osób, które zlecają przewozy kierowcom nieposiadającym odpowiedniej licencji 
(str. 1 uzasadnienia projektu), w rzeczywistości, ze względu na wyjątkową szeroką 
definicję pośrednika, projektem została objęta większość branży przewozu osób, a także 
większość podmiotów dostarczających dla wskazanej branży rozwiązania 
technologiczne. 

Taki wniosek można wyciągnąć analizują treść proponowanego brzmienia art. 4 pkt 24 
ustawy o transporcie drogowym (pkt 1 lit. b) Projektu). 

Zgodnie z treścią projektowanego art. 4 pkt 24) poprzez pośrednictwo przy przewozie osób 
rozumie się działalność gospodarczą polegającą na: 

a) Przekazywaniu zleceń przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem 
samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej 
niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką, lub 

b) Zawieraniu umowy przewozu w imieniu klienta lub podmiotu wykonującego 
przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym 
konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 
lub taksówką, lub 
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c) Pobieraniu opłaty za usługę przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem 
samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej 
niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką, lub 

d) Umożliwieniu zawarcia umowy przewozu i umożliwieniu uregulowania opłat za 
przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym 
konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 
lub taksówką 

- poprzez dostarczanie lub udostępnianie do tych celów programów komputerowych, 
aplikacji mobilnych, platform teleinformatycznych albo innych środków przekazu 
informacji. 

W ocenie Izby lektura Projektu wskazuje, że autor nowelizacji chciał objąć w 
nowelizowanej ustawie wszystkie działalności, które może prowadzić pośrednik w ramach 
swojej usługi. Niestety w zaproponowanym brzmieniu, treść projektowanego przepisu 
prowadzi do kuriozalnego wniosku, że pośrednikiem przy przewozie osób nie będzie tylko 
ten kto faktycznie pośredniczy w łączeniu kierowców z pasażerami, ale także wiele 
podmiotów dostarczających dla wskazanej branży rozwiązania technologiczne.  

Dla określenia jak szeroki zakres podmiotów może zostać objęty definicją pośrednika przy 
przewozie osób konieczne jest określenie zakresu kluczowych zwrotów, tj. programów 
komputerowych, aplikacji mobilnych, platform teleinformatycznych oraz innych środków 
przekazu informacji. Sam projekt ustawy nie nadaje nowego znaczenia wskazanym 
zwrotom.  

Tak jak wątpliwości nie powinno budzić pojęcie programu komputerowego, czy też 
aplikacji mobilnych, szczególną uwagę należy zwrócić na pojęcie platform 
teleinformatycznych oraz innych środki przekazu informacji. Szukając znaczenia 
wskazanych definicji najbardziej adekwatne będzie odniesienie się do treści innych 
przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (zwanej dalej UŚUDE). Pomimo, że wskazana ustawa nie posługuje się 
tożsamym aparatem pojęciowym, można założyć, że sens nadany poszczególnym zwrotom 
jest ten sam 

I tym samym w ocenie Izby: 

1) platforma teleinformatyczna powinna być tożsamo definiowana jak system 
teleinformatyczny w UŚUDE, tj. jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń 
informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, 
a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą 
właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. 
Jak wskazują komentarze będzie to zespół urządzeń informatycznych rozumianych 
jako  hardware  oraz oprogramowanie rozumiane jako  software, o ile zespół ten 
zapewnia z jednej strony przetwarzanie i przechowywanie (charakterystyczne dla 
systemów informatycznych), z drugiej zaś przekazywanie danych na odległość 
(charakterystyczne z kolei dla systemów komunikacyjnych) poprzez sieci 
telekomunikacyjne z użyciem właściwego (telekomunikacyjnego) urządzenia 
końcowego; 

2) Inne środki przekazu informacji z kolei powinny być rozumiane jako środki 
komunikacji sensu largo, czyli środki komunikacji elektronicznej (rozwiązania 
techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia 
programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy 
wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi 
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obejmujące m.in. wiadomości SMS (Short Message System) czy MMS (Multimedia 
Message System), jak również komunikatory internetowe) oraz środki komunikacji 
tradycyjnej (głosowej). 

Przy tak szerokim rozumieniu platform teleinformatycznych innych środków przekazu 
informacji oprócz tego, że za pośrednika w rozumieniu art. 4 pkt 24 Ustawy może być 
uznany jednocześnie: 

1) faktyczny właściciel licencji na oprogramowanie wykorzystywane do łączenia 
kierowców z pasażerami – nawet w przypadku, gdy nie świadczy usług na terytorium 
Polski (jako podmiot dostarczający lub udostępniający do tych celów program 
komputerowy, bądź aplikację mobilną umożliwiające zawarcie umowy przewozu i 
umożliwiający uregulowanie opłat) oraz 

2) licencjobiorca oprogramowania wskazanego powyżej świadczący usługi na 
terytorium Polski (jako podmiot nie tylko dostarczający lub udostępniający do tych 
celów program komputerowy, bądź aplikację mobilną umożliwiające zawarcie 
umowy przewozu i umożliwiający uregulowanie opłat, ale także świadczący 
bezpośrednio usługi polegające na przekazywaniu zleceń przewozu od pasażera do 
kierowcy, pobierający w imieniu kierowcy opłatę za usługę przewozu); 

za pośrednika w przewozie osób mogą być też uznani m.in.: 

3) operatorzy komórkowi działający na terytorium Polski (jako podmioty dostarczające 
środki przekazu informacji umożliwiające zawarcie umowy przewozu i 
umożliwiające uregulowanie opłat); 

4) operatorzy stacjonarni świadczący usługi głosowe na rzecz tradycyjnych korporacji 
taksówkarskich (jako podmioty dostarczające środki przekazu informacji 
umożliwiające zawarcie umowy przewozu); 

5) dostawcy usług mailingowych wykorzystywanych przez kierowców i pasażerów 
((jako podmioty dostarczające środki przekazu informacji umożliwiające zawarcie 
umowy przewozu); 

6) dostawcy usług płatniczych (jako podmioty umożliwiające uregulowanie opłat za 
przewóz osób poprzez dostarczanie lub udostępnianie do tych celów programów 
komputerowych, aplikacji mobilnych, platform teleinformatycznych albo innych 
środków przekazu informacji); 

7) właściciele serwerów, na których umieszczone jest oprogramowanie łączące 
pasażerów z kierowcami (jako podmioty umożliwiające zawarcie umowy przewozu 
poprzez dostarczanie lub udostępnian ie do tych ce lów platform 
teleinformatycznych); 

8) właściciele platform współpracujących z pośrednikiem, których działalność będzie 
polegała na wyszukiwaniu połączeń między kierowcami i pasażerami, bądź 
bezpośrednią możliwość złożenia zlecenia (jako podmioty umożliwiające zawarcie 
umowy przewozu poprzez dostarczanie lub udostępnianie do tych celów programów 
komputerowych, aplikacji mobilnych, platform teleinformatycznych albo innych 
środków przekazu informacji) – w tym m.in. 

9) producenci telefonów komórkowych oraz właściciela systemów operacyjnych, z 
których korzystają kierowcy bądź pasażerowie ((jako podmioty umożliwiające 
zawarcie umowy przewozu poprzez dostarczanie lub udostępnianie do tych celów 
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programów komputerowych, aplikacji mobilnych, platform teleinformatycznych 
albo innych środków przekazu informacji). 

Zdaniem Izby, powyższe wyliczenie, właściwie pokazuje jak wieloznacznie może być 
interpretowana ustawa i to na samym etapie definiowania pośrednika, a co z tym 
związane, jak wiele podmiotów wbrew intencji ustawodawcy mogłoby zostać 
zakwalifikowane jako pośrednicy w przewozie osób. 

Izba zauważa, że nawet jeżeli na skutek przemodelowania definicji udałoby się 
doprowadzić d wykluczenia z niej wszystkich podmiotów które faktycznie nie prowadzą 
działalności w zakresie bezpośredniego pośrednictwa w przewozie osób, definicja wciąż 
będzie dopuszczała że w ramach jednej usługi pośrednictwa, w tym samym czasie więcej 
niż jeden podmiot może zostać obciążony obowiązkami wynikającymi z ustawy (ze względu 
na fakt, że licencję na dane oprogramowanie do przewozu osób może posiadać w tym 
samym czasie więcej niż jednej podmiot. 

Biorąc pod uwagę, wprowadzoną w pkt 13b) projektu karę grzywny w kwocie do 40.000 zł z 
tytułu wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób bez 
wymaganej licencji, a także co istotniejsze, wprowadzane nowe uprawnienie Inspekcji 
Transportu Drogowego umożliwiające występowanie 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 przekaz informacji, w przypadku 
stwierdzenia wykonywania pośrednictwa przy przewozie osób bez wymaganej licencji, w 
ocenie Izby ustawodawca powinien zmierzać do wyjątkowo precyzyjnego zdefiniowania, co 
należy rozumieć poprzez pośrednictwo. W innym wypadku zapis należy ocenić jako 
krytyczne ryzyko dla szeregu podmiotów z sektora ICT. 

2. Obowiązek posiadania majątku na terytorium Polski 

Prócz definicji, znaczne zastrzeżenia Izby budzą zapisy Projektu dotyczące wymogów, jakie 
musi spełnić podmiot ubiegający się o licencję.  

Zgodnie z zapisem proponowanym w Projekcie, odmiennie niż jest to opisane w 
obowiązującej Ustawie, podmiot świadczący usługi pośrednictwa powinien się legitymować 
środkami finansowymi lub majątkiem  znajdującymi się na terenie kraju (proponowane 
brzmienie art. 5 ust. 2 Ustawy) – pkt 2 Projektu.  

Tak sformułowany zapis sprowadza możliwość świadczenia usług w zakresie pośrednictwa 
transporcie osobowym jedynie do podmiotów zarejestrowanych jako polscy przedsiębiorcy. 
Tak rygorystyczny zapis, wydaje się pozostawać w sprzeczności z jednymi z naczelnych 
zasad Unii Europejskiej - swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług.  

Abstrahując od faktu czy usługi świadczone przez podmioty zarządzające platformami do 
łączenia kierowców stanowią czyste usługi społeczeństwa informacyjnego, czy też są one 
usługami łączącymi usługi społeczeństwa informacyjnego oraz usługi transportowe – na tej 
podstawie toczy się aktualny spór przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej – 
nawet w przypadku gdy usługa ta zostanie zdefiniowana jako usługa mieszana, brak jest 
podstaw do ograniczania możliwości świadczenia tego typu usług w Polsce, podmiotom 
legalnie świadczącym usługi na terytorium UE. 
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Co wynika z szerokiego dorobku doktryny, postanowienia TFUE zakazują wszelkich 
ograniczeń swobody przedsiębiorczości oraz świadczenia usług, także takich, które mają 
ograniczony zakres i małe znaczenie.  

Ograniczenia dyskryminujące są związane z  zakazem zarówno bezpośredniej, jak 
i  pośredniej dyskryminacji. Z  postanowień art. 49 TFUE wynika zasada traktowania 
narodowego, która wyklucza każdą formę dyskryminacji i  oznacza, że podmioty 
gospodarcze pochodzące z  innych państw członkowskich Unii muszą być traktowane nie 
gorzej niż podmioty krajowe. O dyskryminacji bezpośredniej mówimy wtedy, gdy określona 
regulacja prawna nakazuje odmienne traktowanie podmiotów gospodarczych różniących 
się przynależnością państwową, czyli obywatelstwem (osoba fizyczna  – obywatel państwa 
członkowskiego i zarazem obywatel Unii) lub siedzibą (spółka). Natomiast o dyskryminacji 
pośredniej mówimy wtedy, gdy regulacja prawna jest skierowana do wszystkich 
adresatów  – podmiotów gospodarczych  – i  nie różnicuje ich formalnie ze względu na 
przynależność państwową, chociaż w wymiarze faktycznym prowadzi do takich następstw, 
jak klasyczna dyskryminacja wynikająca z państwowej przynależności.  

Dyskryminacja bezpośrednia może być usprawiedliwiona wyłącznie na podstawie 
konkretnego wyjątku, spośród wskazanych explicite w postanowieniach TFUE (art. 51 i 52). 
Natomiast dyskryminacja pośrednia, podobnie jak środki o  charakterze 
niedyskryminującym, może być usprawiedliwiona na podstawie konkretnego wyjątku, 
spośród wskazanych explicite w postanowieniach TFUE, ale również ze względu na interes 
publiczny [Szwarc-Kuczer 2012, s.  855]. Każda sytuacja ograniczenia swobody 
przedsiębiorczości oznacza, że ciężar przeprowadzenia dowodu legalności takiego 
ograniczenia spoczywa po stronie podmiotu ograniczającego, czyli zwykle państwa 
członkowskiego. Uzasadnienie takiego ograniczenia może być oparte zwłaszcza na 
odpowiednich regulacjach traktatowych, jak również na przesłankach określonych 
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Traktatowe ograniczenia swobody przedsiębiorczości są związane z: 
1) wykonywaniem prerogatyw władzy publicznej, które z obiektywnych względów we 

wskazanym przypadku nie może występować; 
2) względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i  zdrowia 

publicznego.  
3) wymogami koniecznymi z punktu widzenia interesu ogólnego 

W przypadku ograniczeń dyktowanych względami porządku publicznego, podstawą do 
wprowadzenia ograniczeń swobód Unii Europejskiej może być jedynie osobiste zachowanie 
podmiotu, które będzie stanowić rzeczywiste, bezpośrednie i  wystarczająco poważne 
zagrożenie dla podstawowego interesu publicznego. Nieuprawnione jest więc na przykład 
uzasadnienie podyktowane względami prewencji generalnej.  

Charakteryzując zagrożenie dla podstawowego interesu publicznego, przepisy UE 
wymagają, aby było ono rzeczywiste, bezpośrednie i  wystarczająco poważne. Środek 
zastosowany w kontekście zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego 
musi być konieczny do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie takiego porządku 
i bezpieczeństwa i tylko wtedy, kiedy cel ten nie może zostać osiągnięty innymi środkami, 
które byłyby środkami mniej restrykcyjnymi.  

W przypadku wprowadzania ograniczeń w oparciu o wymogi konieczne z punktu widzenia 
interesu ogólnego zwraca się uwagę na to, że ograniczenia: 
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1) muszą być stosowane w sposób niedyskryminujący;  

2) muszą być uzasadnione bezwzględnymi wymogami dobra ogólnego (interesu 
publicznego);  

3) muszą zapewnić osiągnięcie celu, do którego realizacji służą;  

4) nie mogą wykraczać poza to, co jest niezbędne do realizacji zamierzonego celu 
(zasada proporcjonalności) 

W swojej praktyce orzeczniczej Trybunał Sprawiedliwości powoływał najczęściej 
następujące wymogi konieczne: – ochronę konsumentów (sprawa C-442/02 Caixa Bank 
France v. Minister de l’Economie, des Finances et de l’Industrie) [ECR 2004c]; – zachowanie 
spójności systemu podatkowego i  zapewnienie zrównoważonego rozdziału kompetencji 
podatkowych (sprawa C-250/95 Furura Participatioons SA and Singer v. Administration des 
Contributions) [ECR 1997]; – ochronę własności przemysłowej (sprawa C-255/97 Pfeiffer 
Grosshandel GmbH v. Lowawarenhandel GmbH) [ECR 1999b]; – ochronę interesów 
wierzycieli, wspólników mniejszościowych i  pracowników (sprawa C-167/01 Kramer van 
Koophandel en Fabriken voor Amsterdam v. Inspire Art Ltd) [ECR 2003]; – bezpieczeństwo 
w   ruchu drogowym (sprawa C-55/93 Criminal Proceedigs against Johannes Geritt Cornelis 
van Scheik) [ECR 1994].  

Co należy podkreślić, w ocenie Izby tak z treści Projektu, jak i z treści uzasadnienia do 
Projektu, w żaden sposób nie wynika, aby zachodziła jakakolwiek okoliczność, którą 
można byłoby zakwalifikować w kategoriach względów porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego, czy też wymogami dobra ogólnego, 
uzasadniająca dostęp do licencji dla podmiotów spoza Polski, co czyni postanowienie 
ograniczające dostęp do rynku podmiotom spoza polski dyskryminacyjnym. 

Na gruncie usług społeczeństwa informacyjnego (także tych których usługa społeczeństwa 
informacyjnego stanowi jeden z elementów) zasada niedyskryminowania została 
bezpośrednio wyrażona w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego 
i  Rady z dnia 8  czerwca 2000  r. w  sprawie niektórych aspektów  prawnych usług 
społeczeństwa informacyjnego, w  szczególności handlu elektronicznego w  ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), gdzie wskazano, że Państwa 
Członkowskie Państwa Członkowskie nie mogą z powodów wchodzących w zakres 
koordynowanej dziedziny ograniczać swobodnego przepływu usług społeczeństwa 
informacyjnego pochodzących z innego Państwa Członkowskiego. 

W ocenie Rzecznika Generalnego Macieja Szpunara z 11 maja 2017 r. wyrażonej w sprawie 
C434/15 Asociación Profesional Elite Taxi przeciwko Uber Systems Spain SL usługa 
kojarzenia pasażerów z kierowcami, w części spełnia kryteria uznania jej za usługę 
społeczeństwa informacyjnego. Tym samym, w części dotyczącej pośrednictwa podlega 
przepisom dyrektywy 2000/31. Jak zostało wyraźnie wskazane w pkt 79-81 opinii 
zważywszy, że na terytorium tego typu aplikacje są przeważnie zarządzane przez spółkę 
umieszczoną w jednym z krajów członkowskich, zarówno kierowcom, jak i  pasażerom 
w  innych państwach członkowskich, (..) dostawa ta jest wykonywana w  ramach swobody 
świadczenia usług, regulowanej, między innymi, przez art. 3 ust. 2 i 4 dyrektywy 2000/31. 
Na podstawie tych przepisów państwa członkowskie nie mogą co do zasady ograniczać 
swobody świadczenia usług pochodzących z  innych państw członkowskich, z  powodów 
wchodzących w  zakres koordynowanej dziedziny, poprzez wprowadzanie wymogów, 
niezależnie do tego, czy zostały one ustanowione wyłącznie w  odniesieniu do usług 
społeczeństwa informacyjnego, czy też mają charakter ogólny. Dziedzina podlegająca 
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koordynacji obejmuje między innymi, zgodnie z  art.  2 lit.  h) ppkt  (i) tiret pierwsze 
dyrektywy 2000/31, wymagania związane z  „podjęciem działalności […], taki[e] jak 
wymagania dotyczące […] zezwoleń […]”. Wynika z tego, że wymóg dotyczący posiadania 
pozwolenia na świadczenie usług pośrednictwa w  zawieraniu umów przewozu miejskiego 
na żądanie, (…) w zakresie, w jakim odnosi się do usługi kojarzenia świadczonej przez tego 
typu platformy, wchodzi w zakres dziedziny podlegającej koordynacji i z tego powodu jest 
objęty zakazem ustanowionym w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/31.  

Powyższe stanowiska jedynie podkreślają zasadność zastrzeżeń wniesionych przez Izbę. 

3. Blokowanie aplikacji 

Poważne zastrzeżenia prawne i techniczne budzi pkt 9 Projektu, a więc proponowany art. 
50 pkt 5 Ustawy, wprowadzający do zadań Inspekcji Transportu Drogowego występowanie 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 przekaz 
informacji, w przypadku stwierdzenia wykonywania pośrednictwa przy przewozie osób bez 
wymaganej licencji.  

Jest to kolejna już propozycja, po przepisach ustawy antyterrorystycznej, ustawy o grach 
hazardowych oraz projekcie nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, 
zmierzająca do wprowadzania blokad w komunikacji elektronicznej. PIIT kolejny raz 
podkreśla w odniesieniu do propozycji tego typu, że koniczne jest dokonanie przez 
Projektodawcę  oceny proporcjonalności zastosowania tak daleko idącego środka jak 
uniemożliwianie dostępu do środków przekazu informacji. W przedmiotowym projekcie 
przyczyna blokowania stron wydaje się być niewspółmierna do dobra chronionego – 
propozycja nie bierze pod uwagę praw użytkowników korzystających z usług 
elektronicznych – nie sposób więc się z nią zgodzić, ponieważ stanowiłaby odstępstwo od 
obowiązku ochrony prywatności i swobodnego korzystania przez użytkowników z 
instalowanych przez nich aplikacji. Izba zwraca równocześnie uwagę, że przy ocenie i 
wypracowywaniu  przyszłych regulacji  Ministerstwo powinno wziąć pod uwagę trwające 
obecnie prac nad projektem rozporządzenia e-privacy i dążenia unijnego ustawodawcy do 
wzmocnienia ochrony prywatności w usługach łączności elektronicznej, a także w 
kontekście wymogów neutralności sieci wskazanych w rozporządzeniu 2015/2120. 

Podkreślić należy, że zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
brzmienie regulacji jest bardzo niejasne i nie zostały dokonane w jego zakresie 
odpowiednie analizy techniczno-prawne. Zgodnie z przepisem, w przypadkach stwierdzenia 
pośrednictwa przy przewozie osób bez wymaganej licencji, Inspekcja Transportu 
Drogowego miałaby występować z wnioskiem do Prezesa UKE o zablokowanie 
przeznaczonych do wykonywania pośrednictwa przy przewozie osób: 

1) programów komputerowych,  
2) numerów telefonów,  
3) aplikacji mobilnych,  
4) platform telefonicznych 
5) innych środków przekazu informacji. 

Brak jest przy tym jakiejkolwiek informacji, chociażby w uzasadnieniu lub OSR projektu, 
jak samo „blokowanie” przez UKE od strony technicznej miałoby wyglądać wg 
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Projektodawcy. Izba stoi na stanowisku, że obecnie nie ma podstaw prawnych, jak i 
realnych możliwości technicznych do wypełnienia założeń zaproponowanego przepisu. 

Kwestia ew. blokady aplikacji, platform internetowych czy programów komputerowych nie 
polega na „naciśnięciu jednego guzika” który wyłączy je z sieci internet, stanowiłaby ona 
złożony proces  (np. poprzez Deep Packet Inspection a więc analizowanie przesyłanych 
pakietów danych pod kątem ich treści, co wykorzystywane jest do kontroli internetu np. w 
Chinach) oddziałujący na operatorów telekomunikacyjnych czy dostawców samych usług i 
aplikacji, a przede wszystkim na klientów. Biorąc pod uwagę różnorakie pro-cyfryzacyjne i 
proprzedsiębiorcze stanowiska rządu (np. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 
działania Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie „paperless”), Izba rozumie, że tak daleko 
idących rozwiązań polski rząd nie chce wykorzystywać wobec obywateli. 

Równocześnie w obecnych przepisach brak jest norm prawnych, na podstawie których 
dokonywana by mogła być tak daleko idąca ingerencja. Wypełnianie obowiązku 
„blokowania” przez przedsiębiorców mogłoby m.in. rodzić podstawy do odpowiedzialności 
cywilnoprawnej wobec Klientów usług ze względu na radykalną ingerencję proponowanych 
rozwiązań w funkcjonowanie samej sieci internet i dostępu do niej. Niepokój Izby budzi 
również fakt, że do „blokowania” miałoby dochodzić na podstawie rozstrzygnięć 
administracyjnych niepodlegających uprzedniej kontroli sądowej – zgodnie z wskazaną 
„procedurą” Inspekcja Transportu Drogowego występowałaby z wnioskiem do UKE, a więc 
sama decyzja co do dokonania tzw. blokady musiałaby następować na poziomie UKE. 

Izba podkreśla również, że wbrew technice prawodawczej uzasadnienie, jak i OSR nie 
zawierają jakiegokolwiek umotywowania dla zasadności wprowadzanego rozwiązania. 
Ponadto wskazują na to, że Projektodawca nie poprzedził prac legislacyjnych właściwą 
oceną wp ływu proponowanych rozwiązań na konkurencyjność gospodarki 
i  przedsiębiorczość czy nawet wpływu na Urząd Komunikacji Elektronicznej, który 
określony został jako „brak odziaływania na podmiot”. 
Wydaje się, że Projektodawca zdecydował się na wykorzystanie niesprecyzowanej opcji 
„blokowania” aplikacji czy przekazów informacji, jako opcji najłatwiejszej z perspektywy 
administracji publicznej, ponieważ technicznie niezależnej od niej. Podkreślić trzeba w 
tym przypadku, że podstawowym celem działalności operatorów jest świadczenie na rzecz 
Klientów usług telekomunikacyjnych, w tym usługi dostępu do internetu, tymczasem sektor 
ICT staje się branżą, na którą systematycznie nakładane są dodatkowe obciążenia na rzecz 
uprawnionych podmiotów oraz organów administracji publicznej, które oddziałują 
bezpośrednio nie tylko na finansowe obciążenia operatorów, ale również na wolności i 
prawa ich Klientów. 

4. Kontrola spełniania wymogów 

Ostatnim z zapisów budzących wątpliwości Izby jest art. 27b wprowadzany w pkt 8) 
Projektu. Wskazany zapis zobowiązuje podmioty wykonujące pośrednictwo przy przewozie 
osób do weryfikacji spełniania przez przedsiębiorców wykonujących krajowy transport 
drogowy w zakresie przewozu osób i korzystających z jego usług: 

1) Wymagań, o których mowa w art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 
prawo o ruchu drogowym oraz 

2) Posiadania ważnego ubezpieczenia OC 

Strona   z   8 9
  
©PIIT: Stanowisko na potrzeby prac MIiB nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz 
ustawy o czasie pracy kierowców, PIIT/1201/17, 19.10.2017 r. 

http://m.in/


    

Tak jak można znaleźć uzasadnienie dla konieczności sprawdzania, czy osoba korzystająca 
z aplikacji jest uprawniona do prowadzenia pojazdu (wydaje się to wpływać na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego) tak wprowadzenie obowiązku ciągłego monitorowania, 
czy wymogi są spełniane, pod rygorem nakładania kar grzywny, czy też pozbawienia 
licencji na przewóz osób wydaje się być nadmiernym obostrzeniem.  

W ocenie Izby trafnym wydaje się zastosowanie przy projektowaniu tego przepisu 
rozwiązania znanego już z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W art. 14 
UŚUDE wprowadzono wyłączenie odpowiedzialności za przechowywane dane do czasu 
otrzymania wiedzy o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. 

W ocenie Izby w Projekcie jest możliwe zastosowanie analogicznego rozwiązania, 
zobowiązującego pośredników w przewozie do kontroli kierowców co do spełniania przez 
nich wszystkich wymogów określonych powyżej, z jednoczesnym obciążeniem pośrednika 
odpowiedzialnością dopiero w momencie, gdy otrzyma on urzędowe zawiadomienie, że 
dany podmiot został pozbawiony określonych uprawnień i nie podejmie aktywności 
umożliwiającej korzystanie takiej osobie z aplikacji. 
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