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W pierwszej połowie 2022 r. szeroki rezonans społeczny wywołały informacje 
medialne dotyczące przestępstw przeciwko wolności seksualnej popełnianych na 
pasażerkach przez kierowców tzw. „taksówek na aplikację” (przewozu świadczonego 
za pośrednictwem aplikacji internetowych)1. 

W sprawie tej wpływają do Biura Rzecznika wnioski dotyczące potrzeby podjęcia 
działań, które miałyby na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerek korzystających z 
tego typu przewozów. Zwrócono także uwagę na niepokojącą skalę problemu 
dotyczącego kilkudziesięciu pokrzywdzonych w stosunkowo krótkim czasie.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180, ze zm.), organy udzielające zezwolenia na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia lub wydające 
zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne są uprawnione do 

1Por. np. https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/napasci-i-gwalty-w-bolcie-i-uberze-wyrywasz-
sie-kiedy-obcy-koles-zaczyna-cie-dotykac/zxhbz44  

https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/napasci-i-gwalty-w-bolcie-i-uberze-wyrywasz-sie-kiedy-obcy-koles-zaczyna-cie-dotykac/zxhbz44
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kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do 
wydania tych dokumentów.

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627, ze zm.) uprzejmie 
proszę o informację, czy opisany problem był przedmiotem zainteresowania tut. 
Urzędu jako organu właściwego na obszarze swej właściwości miejscowej w sprawach 
udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem 
osobowym, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem 
samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej 
niż 9 osób łącznie z kierowcą. Proszę również o udzielenie informacji o liczbie 
ewentualnie podjętych w roku 2022 przez pracowników Urzędu działań kontrolnych 
wobec przedsiębiorców wykonujących ww. przewozy, ich wynikach i poczynionych 
ustaleniach, w szczególności w kontekście możliwości wyeliminowania opisanego na 
wstępie problemu.
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