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Warszawa, 16 lutego 2017 r. 

Forum Przewoźników Ekspresowych  

ul. Piękna 18 

00-549 Warszawa 

 

 

                                                               Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 

                                                               Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności                                                                                

                                                               Komisja Infrastruktury 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                               Kancelaria Senatu 

                                                               ul. Wiejska 6 

                                                               00-902 Warszawa 

 

 

Szanowni Paostwo, 

 

Działając w imieniu Forum Przewoźników Ekspresowych z siedzibą w Warszawie (dalej „FPE”), w 

związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 10 lutego 2017 r. ustawy o systemie 

monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej „Ustawa”), która aktualnie stanowi 

przedmiot prac Senatu RP - druk nr 421 opublikowany na stronie internetowej Senatu 

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/druki/ - zwracamy się o uwzględnienie przedstawionych 

poniżej propozycji drobnych zmian, które w ocenie FPE rozwiewają istotne wątpliwości natury 

interpretacyjnej, korespondują z aspektem operacyjnym codziennej pracy operatorów 

pocztowych, oraz odzwierciedlają w większym stopniu zasadę proporcjonalności, nie naruszając 

przy tym celu Ustawy, który FPE w pełni popiera, uważając za szczególnie istotny dla interesu 

Paostwa i przedsiębiorców działających legalnie w Polsce. 

 

FPE proponuje następujące zmiany w Ustawie (proponowane wykreślenia oraz proponowane 

nowe postanowienia zostały wyróżnione w poniższym tekście): 

 

1) Art. 3 ust. 4 pkt 1): 

 

4. Systemowi monitorowania przewozu towarów nie podlega przewóz towarów, o których mowa 

w ust. 2 pkt 1–45: 

1) przewożonych przez operatorów pocztowych i ich podwykonawców w paczkach 

pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1113, 1250 i 1948); 

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/druki/


 
 

 

 

00-549 Warszawa, ul. Piękna 18, Tel.: +48 22 212 00 00; Fax: +48 22 212 00 01 
 

 

 

Uzasadnienie: Proponowana zmiana, poza usunięciem oczywistej omyłki pisarskiej w treści 

odwołania (zamiast „ust. 2 pkt 1-4” powinno byd „ust. 2 pkt 1-5”), ma na celu wyłącznie 

uniknięcie ewentualnych wątpliwości co do tego, że przewozy towarów w paczkach pocztowych, 

wykonywane przez podwykonawców operatorów pocztowych, również podlegają wyłączeniu z 

systemu monitorowania przewozów. 

 

2) Art. 7 ust. 1:  

 

W przypadku przewozu towaru z terytorium jednego paostwa członkowskiego na terytorium 

drugiego paostwa członkowskiego albo paostwa trzeciego, przewoźnik jest obowiązany przesład 

do rejestru, przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju, zgłoszenie i uzyskad 

numer referencyjny dla tego zgłoszenia, o ile z treści dokumentu przewozowego lub innego 

dokumentu przekazanego przewoźnikowi przez nadawcę wynika, że przedmiotem przewozu jest 

towar, który zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 ustawy jest objęty systemem monitorowania 

przewozu. 

 

Uzasadnienie: Proponowana zmiana ma na celu doprecyzowanie, że obowiązek przewoźnika w 

zakresie dokonania zgłoszenia jest uwarunkowany otrzymaniem od nadawcy, w treści 

dokumentu przewozowego lub innego dokumentu towarzyszącego przesyłce z towarem, 

informacji umożliwiających stwierdzenie, że przedmiotem przewozu jest towar, którego przewóz 

jest objęty monitoringiem.  

 

3) Art. 7 ust. 2 pkt 8): 

 

dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaj towaru, 

pozycję CN lub podkategorię PKWiU, ilośd, masę brutto lub objętośd towaru – o ile dane takie 

wynikają z dokumentu przewozowego lub innego dokumentu przekazanego przewoźnikowi przez 

nadawcę; 

 

Uzasadnienie: Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie zakresu informacji objętych 

obowiązkiem zgłoszenia, dokonywanego przez przewoźnika, do zasobu informacji realnie 

dostępnych dla przewoźnika. Dotyczy to informacji wymienionych w art. 7 ust. 2 pkt 8) powyżej – 

przewoźnik będzie w stanie podad te informacje w ramach zgłoszenia wyłącznie wówczas, gdy 

będą one wynikały z dokumentów towarzyszących przesyłce przekazanych przez nadawcę. 

Dodad należy, że informacje przewidziane art. 7 ust. 2 pkt 8) nie należą do standardowego 

katalogu informacji podawanych w związku z przewozem i przewoźnik nie ma możliwości 

wyegzekwowania tych informacji od nadawcy.   
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4) Art. 8 ust. 2: 

 

2. Dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu zawarte w zgłoszeniu nie podlegają 

aktualizacji, za wyjątkiem przypadku, gdy w trakcie załadunku, przewozu, przeładunku lub 

rozładunku towaru dojdzie do powstania szkody w towarze. 

 

Uzasadnienie: Proponowana zmiana ma na celu uwzględnienie typowych zjawisk mogących 

wystąpid w procesie przewozu.  

 

5) Po art. 16 proponuje się wprowadzenie dodatkowego jednostki redakcyjnej w postaci 

artykułu, o brzmieniu: 

 

W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli nieprawidłowości uzasadniających wstrzymanie 

przewozu, nałożenie na środek transportu lub towar zamknięd urzędowych albo zatrzymanie 

środka transportu lub towaru - dopuszcza się uprzednie usunięcie ze środka transportu 

pozostałych znajdujących się w nim towarów, co do których nie stwierdzono nieprawidłowości 

ani naruszeo, a także towarów niepodlegających systemowi monitorowania, w celu umożliwienia 

kontynuowania ich przewozu innym środkiem transportu. 

 

Uzasadnienie: Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie regulacji do realiów wykonywania 

przewozów, spośród których zdecydowaną większośd stanowią przewozy drobnicowe, cechujące 

się tym, że jednym środkiem transportu przewożonych jest wiele różnych przesyłek od wielu 

różnych nadawców do wielu różnych odbiorców. Z punktu widzenia celu projektowanej regulacji 

nie jest zatem konieczne uniemożliwienie kontynuowania przewozu wszystkich przesyłek, w 

przypadku gdy naruszenia zostaną stwierdzone w odniesieniu do jednej lub kilku przesyłek 

objętych systemem monitorowania. Przewóz przesyłek nieobjętych systemem monitorowania 

oraz przesyłek objętych systemem monitorowania, co do których nie stwierdzono żadnego 

naruszenia, powinien byd kontynuowany. W przeciwnym wypadku reakcja na jednostkowe 

naruszenie będzie niewspółmierna i w sposób nieuzasadniony dotknie szeroki krąg innych 

podmiotów (nadawców i odbiorców innych przesyłek). 

 

6) Art. 22: 

 

Art. 22. 1. W przypadku: 

1) niedokonania zgłoszenia przez przewoźnika, 

2) stwierdzenia, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości 

wskazanych przez przewoźnika w zgłoszeniu 
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– na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 210 000 zł.  

2. Kary pieniężnej, o której mowa w art. 22 ust. 1, nie nakłada się w przypadku, gdy:  

1)        z treści dokumentu przewozowego lub innego dokumentu przekazanego przewoźnikowi 

przez nadawcę nie wynikało, iż przedmiotem przewozu jest towar, który zgodnie z przepisami art. 

3 ust. 2 ustawy jest objęty systemem monitorowania przewozu, 

2)     przewoźnik wskazał w zgłoszeniu rodzaj, ilośd, masę lub objętośd towaru zgodnie z treścią 

dokumentu przewozowego lub innego dokumentu przekazanego przewoźnikowi przez nadawcę.   

23. W przypadku gdy przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia o dane, o których mowa w art. 5 ust. 4 i 

art. 6 ust. 3, na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 52000 zł. Kara pieniężna, o 

której mowa w zdaniu poprzednim, nie jest nakładana w przypadku, gdy przewoźnik przed 

rozpoczęciem przewozu nie otrzymał odpowiednio – od podmiotu wysyłającego albo od 

podmiotu odbierającego – numeru referencyjnego dla zgłoszenia, a z treści dokumentu 

przewozowego lub innego dokumentu przekazanego przewoźnikowi nie wynikało, iż 

przedmiotem przewozu jest towar, który zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 ustawy jest objęty 

systemem monitorowania przewozu.  

34. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem przewoźnika lub interesem publicznym, na 

jego wniosek, organ może odstąpid od nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 albo 2, z 

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3. 

 

Uzasadnienie: Proponowana zmiana ma na celu uniknięcie nakładania kar pieniężnych na 

przewoźnika w przypadkach, w których przewoźnik nie dopuścił się naruszenia. Przewoźnik 

podejmując się wykonania przewozu zmuszony jest bazowad na informacjach i dokumentach 

otrzymanych od nadawcy. Jeżeli zatem z dokumentów przewozowych lub innych dokumentów 

przekazanych przez nadawcę nie będzie wynikało, że przedmiotem przewozu jest towar, którego 

przewóz jest objęty monitoringiem lub przewoźnik nie otrzyma numeru referencyjnego od 

podmiotu wysyłającego albo podmiotu odbierającego – oczywistym jest, że przewoźnik nie 

będzie miał podstaw by dokonad – odpowiednio - zgłoszenia albo uzupełnienia zgłoszenia.  

 

Proponowana zmiana zmierza ponadto do zracjonalizowania wysokości kar pieniężnych 

nakładanych na przewoźnika. Mając na uwadze fakt, że rola przewoźnika w procesie 

monitorowania przewozu ma charakter drugoplanowy (kluczową rolę odgrywają podmiot 

wysyłający i podmiot odbierający), specyfikę transportu drogowego, który jest branżą 

niskomarżową i szczególnie wrażliwą na zmiany i wahania uwarunkowao ekonomicznych i 

prawnych – kara pieniężna na poziomie 20.000 zł wydaje się byd nieproporcjonalnie dolegliwa. 

Rozsądnym punktem odniesienia dla określenia maksymalnej kary pieniężnej wydają się byd 

przepisy ustawy o transporcie drogowym, przewidujące karę pieniężną w maksymalnej 

wysokości  10.000 zł.       
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7) Art. 32 ust. 1:  

 

Art. 32. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli rozpoczęcia przewozu towaru przez 

kierującego bez numeru referencyjnego, bez dokumentu zastępującego zgłoszenie i 

potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu, o którym mowa 

w art. 3 ust. 5, kierujący podlega karze grzywny w wysokości od do 5000 do 7500 zł. 

 

Uzasadnienie: Proponowana zmiana zmierza do zracjonalizowania wysokości grzywny, jaka 

może zostad nałożona na kierującego, poprzez jej ograniczenie do maksymalnej wysokości 

grzywny przewidzianej w Kodeksie wykroczeo wynoszącej 5.000 zł.  

 

8) Art. 39:  

 

Art. 39. Ustawa wchodzi w życie po 14 30 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 21 – 

25, art. 26 ust. 1 – 3 i ust. 5, art. 27 ust. 1 i 2, art. 28 oraz art. 32, które wchodzą w życie z dniem 

1 maja lipca 2017 r.  

Uzasadnienie: Proponowana zmiana ma na celu nieznaczne wydłużenie okresu vacatio legis oraz 

okresu przejściowego, w którym  ewentualne naruszenia nie podlegałyby karom pieniężnym i 

karze grzywny. Prace nad ustawą postępują w trybie pilnym, tymczasem wdrożenie 

odpowiednich procedur przez adresatów projektowanych przepisów wymaga odpowiednich 

przygotowao i nakładów. Mając to na względzie, nieznaczne wydłużenie okresu przejściowego 

nie stanowiłoby zagrożenia dla realizacji celów Ustawy. 

 

9) Uwaga ogólna dotycząca wykonywania przewozów drobnicowych w kontekście 

obowiązków dokonywania zgłoszeo i ich aktualizacji: 

 

Ustawa wymaga uzupełnienia lub zmiany mającej na celu jego dostosowanie do organizacji 

przewozów drobnicowych, które stanowią przeważającą częśd przewozów drogowych. 

Przewozy całopojazdowe realizowane jednym środkiem transportu bez przeładunków stanowią 

stosunkowo nieznaczny odsetek przewozów drogowych.  

 

Organizacja przewozów drobnicowych polega na tym, że dana przesyłka jest odbierana od 

nadawcy i transportowana do odbiorcy z kilkoma przeładunkami w terminalach 

przeładunkowych. Przewóz od nadawcy do pierwszego terminala, następnie pomiędzy kolejnymi 

terminalami i ostatecznie pomiędzy ostatnim terminalem i odbiorcą - wykonywany jest przez 

różne pojazdy i często przez różnych przewoźników. Na każdym etapie przesyłka jest 

transportowana z wieloma innymi przesyłkami pochodzącymi od różnych nadawców i 

przeznaczonymi dla różnych odbiorców.  
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Jeśli chodzi o konstrukcję prawną w ramach której wykonywany jest przewóz drobnicowy, to 

najczęściej przybiera ona postad jednego z następujących modeli: 

 

1) Model 1 Umowa przewozu: Nadawca zleca przewóz przewoźnikowi (przewoźnik umowny), 

który wykonuje przewóz samodzielnie lub przy pomocy swoich podwykonawców, będących 

samodzielnymi przewoźnikami (przewoźnik faktyczny). 

 

2) Model 2 Umowa spedycji: Nadawca zleca zorganizowanie przewozu spedytorowi, który 

organizuje i powierza wykonanie przewozu kolejnym przewoźnikom, samemu nie będąc 

przewoźnikiem ani umownym ani faktycznym.  

 
Przenosząc praktykę przewozów drobnicowych na grunt Ustawy należy postawid pytanie o to, jak 
miałaby wyglądad procedura dokonywania i aktualizowania zgłoszeo w przypadku przewozów 
przesyłek drobnicowych realizowanych przez kilku kolejnych przewoźników i kilka kolejnych 
pojazdów. W szczególności, czy każdy przewoźnik i pojazd obsługujący częśd trasy przewozu 
miałby byd objęty nowym zgłoszeniem, czy wystarczające będzie jedynie aktualizowanie 
zgłoszenia. Ustawa wymaga w tym zakresie odpowiednich zmian i uzupełnieo. 
 
 

 

Z poważaniem 

 

 

  

Wojciech Arszewski 

Prezes Zarządu 

Forum Przewoźników Ekspresowych 

 

 


