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Pan
dr Valeri Vachev
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo (znak: V.7224.2022.GH) dotyczące stanu prac nad projektem ustawy o 
zmianie ustawy ‒ Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie informuję, 
co następuje.

Minister Cyfryzacji w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury, przygotował zestaw zmian 
podnoszących poziom bezpieczeństwa pasażerów przy realizacji przewozów drogowych.  Projekt 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (numer 
UD426, link do ostatniej wersji projektu: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363202/katalog/12904386#12904386) został 
w dniu 21 lutego br. przyjęty przez Radę Ministrów, a zatem już niebawem będzie przedmiotem 
prac parlamentarnych.

Najistotniejsze zmiany zawarte w przedmiotowym projekcie ustawy dotyczą:

1) wprowadzenia obowiązku weryfikacji kierowców przed rozpoczęciem współpracy pomiędzy 
przedsiębiorcą, a osobą wykonującą przewozy. Zgodnie z projektem, przedsiębiorca 
prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób będzie obowiązany do weryfikacji w zakresie:

a) tożsamości,
b)  posiadania odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym,
c)  niekaralności za określone przestępstwa.

Weryfikacja będzie odbywała się przez okazanie odpowiednich dokumentów, w trybie osobistego 
stawiennictwa. Dokonanie weryfikacji przedsiębiorca potwierdzi przez wykonanie zdjęcia osoby 
weryfikowanej oraz odwzorowanie cyfrowe ww. dokumentów;

2) zobligowania przedsiębiorcy do sprawdzenia, czy osoba faktycznie wykonująca przewóz jest 
osobą, za którą się podaje w trakcie świadczenia samej usługi przewozu. W takim przypadku, 
na żądanie przedsiębiorcy, kierowca będzie obowiązany wykonać zdjęcie swojej twarzy i 
przesłać je do przedsiębiorcy, by wykazać, że to rzeczywiście on w tym momencie prowadzi 
pojazd. Wskazane zdjęcie obejmować będzie wyłącznie wizerunek kierowcy wykonującego 
aktualnie przewóz, co pozwoli na sprawdzenie czy przewóz wykonuje osoba uprzednio 
zweryfikowana przez przedsiębiorcę i jest to faktycznie osoba, za którą się podaje podczas 
przewozu. Wykonanie zdjęcia dotyczyło będzie wyłącznie kierowcy i nie zagraża ujawnieniu 
wizerunku pasażerów. Taka weryfikacja kierowcy ma się odbywać z częstotliwością 
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niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa przewozu osób, jednak nie rzadziej niż raz na 100 
przewozów;

3) wprowadzenia przepisu, na mocy którego przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy 
przewozie osób będzie uprawniony, na wniosek innego przedsiębiorcy prowadzącego 
pośrednictwo przy przewozie osób, do przekazania temu przedsiębiorcy informacji o 
kierowcach, które sam przetwarza. Będzie mógł to uczynić jedynie w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa przewozu osób. Informacje przedsiębiorca przekaże w postaci elektronicznej 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

4) zobligowania przedsiębiorcy do przetwarzania informacji, które dotyczą osób wykonujących 
przejazdy, przez 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kierowca zakończył 
współpracę z danym przedsiębiorcą). Wymóg dotyczył będzie danych gromadzonych w toku 
weryfikacji, ale również w trakcie współpracy przedsiębiorcy z danym kierowcą.

Z poważaniem

z up.  Janusz Cieszyński
Sekretarz stanu

/dokument podpisany elektronicznie/
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