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i ekologii   72
Elektryczny rower Kosynier powstał w Polsce. 
Bracia Marcin i Michał Bielawscy stworzyli 
Kosyniera przy wsparciu znajomych, przyjaciół 
oraz internautów.

Spotkanie  
w Druskiennikach      24
Zarządy ZMPD i LINAVY spotkały się  
w lipcu, aby porozumieć się co do  
wspólnej walki z zalewającą Europę  
falą protekcjonizmu.  

Sprostowanie  
Zdjęcie, do artykułu "Kosztowna pomoc" z nr 3 
czerwiec/lipiec 2016, które jest własnością Pomocy 
Drogowej Truck-Service Sikora, zostało wykorzystane 
bez zgody właściciela i w żaden sposób nie łączy się 
z niechlubną oceną firm holowniczych.

Brexit a transport 
międzynarodowy       14
Decyzja Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej 
będzie miała negatywne konsekwencje dla 
transportu międzynarodowego, a w szczególności 
dla polskich firm transportowych.

Ekonomiczna jazda  
po prostu się opłaca      40
Organizowane przez producentów 
samochodów ciężarowych konkursy 
ekonomicznej jazdy podnoszą umiejętności 
kierowców.
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Płaca minimalna  
we Włoszech 12
Włochy wprowadziły od lipca tego  
roku obowiązek stosowania płacy 
minimalnej w przewozach kabotażowych. 
Rozporządzenie stosuje się do 
przedsiębiorstw mających siedzibę  
w innych państwach członkowskich.

Ważą się losy nowelizowanej ustawy o transporcie 
drogowym. Rząd, przymuszony unijnymi regulacjami, 
wprowadza z kilkuletnim poślizgiem rejestr 
przewoźników oraz modyfikuje warunki utraty 
dobrej reputacji przedsiębiorcy. Pierwszy projekt 
nowelizacji zawierał kontrowersyjne z punktu 
widzenia branży zapisy, które mogły doprowadzić 
do utraty uprawnień przewozowych przez wiele firm. 
W rządowym projekcie nie uwzględniono nowego 
rozporządzenia unijnego, które określa ciężar i liczbę 
dopuszczalnych naruszeń mogących doprowadzić do 
utraty dobrej reputacji.   

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników 
Drogowych w Polsce zaproponowało zmiany, 
które nie pozostają w sprzeczności z unijnymi 
regulacjami, a jednocześnie zabezpieczą 
przedsiębiorców przed restrykcyjnym działaniem 
administracji. Bardziej zrównoważona wersja 
nowelizowanej ustawy będzie dyskutowana 
podczas prac w Sejmie RP we wrześniu bieżącego 
roku. Mamy nadzieję, że wypracowana wspólnie ze 
środowiskiem przewoźników nowa ustawa będzie 
kształtowała warunki działania przewoźników 
drogowych przez kolejne lata. 

Tadeusz Wilk,  
dyr. Dep. Transportu

Ważna 
nowelizacja 
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