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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Wnoszę o pilne i jednoznaczne wyjaśnienie ze stroną rosyjską wątpliwości związanych z zasadami 

wykonywania przez polskich przewoźników przewozów drogowych do Rosji wynikających z wejścia w 
życie w dniu 2 maja 2012 r. Ustawy Federalnej N 31-FZ. 

2 kwietnia 2012 r. Prezydent Federacji Rosyjskiej D. Miedwiediew podpisał Ustawę Federalną N 31-FZ, 
wprowadzając zmiany w zakresie wykorzystania środków transportu zarejestrowanych w innych państwach 
oraz wykonywania bez odpowiednich zezwoleń międzynarodowych przewozów samochodowych ładunków i 
pasażerów. Ustawa ta wprowadza drastyczny wzrost kar za naruszenie przepisów dotyczących 
międzynarodowych przewozów drogowych. 

Wspomniana ustawa jest jednym z elementów zmierzających do eliminacji zagranicznych przewoźników 
międzynarodowych z rynku przewozów drogowych do Rosji. Największym problemem nie jest sam akt 
prawny, ale stosowana przez władze rosyjskie interpretacja zapisów „Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych” z 
dnia 30 sierpnia 1966 r. Strona rosyjska uważa, że wyznacznikiem tego, jakiego rodzaju zezwolenie drogowe 
powinno być stosowane odnośnie do danego przewozu, nie jest miejsce załadunku pojazdu wynikające z 
dokumentacji przewozowej, ale kraj pochodzenia towaru lub inne dane zawarte w dokumentach handlowych 
towarzyszących przesyłce. 

W opinii ZMPD taka interpretacja jest niezgodna nie tylko z zapisami samej wspomnianej umowy, ale 
także z Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu towarów CMR oraz z ogólnie przyjętą praktyką 
międzynarodową. Stosowanie tej interpretacji powoduje, że przewozy z Polski do Rosji realizowane na 
podstawie rosyjskich zezwoleń dwustronnych są w wielu przypadkach traktowane przez władze rosyjskie 
jako przewozy niedozwolone i żąda się na ich wykonanie zezwoleń specjalnych, czyli zezwoleń „na przewóz 
do i z krajów trzecich”. 

Konsekwencją takich działań może być całkowite wyparcie polskich przewoźników z rynku przewozów w 
kierunku wschodnim w wyniku poważnych skutków finansowych, które ich dotkną. Problem ten był 
niejednokrotnie podnoszony przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w rozmowach 
dwustronnych ze stroną rosyjską oraz na forum międzynarodowym. 

Stosowanie przez władze rosyjskie błędnej interpretacji zapisów umowy dwustronnej i drastycznie 
wysokie kary sięgające kwoty 60 tysięcy zł narażają polskie firmy transportowe na wysokie straty finansowe 
i uniemożliwiają im wykonanie przewozów do Rosji.  

Wnoszę zatem o podjęcie pilnych działań, które uchronią polskich przedsiębiorców transportowych przed 
konsekwencjami działań strony rosyjskiej. Celem negocjacji ze stroną rosyjską powinno być precyzyjne i 
niebudzące wątpliwości określenie zasad przewozów wykonywanych przez przewoźników obu państw, 
zgodnie z zapisami umowy dwustronnej. 

Z poważaniem 
Robert Dowhan 




