
Do: Przewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

Dotyczy: Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i 
Innowacyjności (nr 70), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 74), 
Komisji Infrastruktury (nr 73) 
 
Szanowny Panie Przewodniczący 
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie mi obecności na ww. posiedzeniu komisji i 
 przedstawienie luki, która: 
1) niesie dramatyczne konsekwencje dla kilku tysięcy drobnych przedsiębiorców związanych z branżą 
motoryzacyjną; 
2) Utrudni, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwi skuteczną realizację celu głównego 
ustawy czyli ograniczenia nadużyć i przestępstw związanych z obrotem towarami wskazanymi w 
ustawie; 
3) Zachęci, a w niektórych przypadkach wręcz zmusi część przedsiębiorców do przejścia w ‘szarą 
strefę’ i współpracę z grupami przestępczymi. 

 
Uzasadnienie prośby 
 
Jestem osobą zawodowo związaną z branżą olejów motoryzacyjnych i przemysłowych od ponad 15 
lat. 
W tym czasie miałem możliwość poznania branży i jej specyfiki z bardzo różnych punktów widzenia. 
Pracowałem jako: 
- szeregowy przedstawiciel handlowy  
- pracownik wielkopowierzchniowego magazynu środków smarnych  
- osoba planująca i nadzorująca procesy logistyczne w zakresie obrotu towarami objętymi ww. 
ustawą 
Od dwóch lat jestem Prezesem Zarządu jednego z najmniejszych ‘graczy’ na rynku olejowym. 
Jako przedstawiciel firmy rzetelnie płacącej należne podatki z całego serca sprzyjam wszelkim 
inicjatywom  zmierzającym do zahamowania,  
lub chociaż ograniczenia działalności przestępczej i nadużyć związanych z naszą branżą, nie mogę 
jednak nie dostrzec kilku bardzo poważnych błędów w uchwalonej ustawie. 
Pozwolę sobie w skrócie przedstawić najistotniejsze z nich: 
 
I. Na podstawie  Art. 3 pkt.2 podpunkt 2b) obowiązkiem monitorowania zostaną objęte środki 
smarne (akcyzowe i nieakcyzowe) w bardzo popularnych pojemnościach 20L, 60L i 200L. 
Pojemniki takie są podstawą obrotu w zaopatrzeniu rolnictwa, przemysłu budowlanego i firm 
transportowych. 
Po wejściu w życie ustawy drobny przedsiębiorca dostarczający olej i części np. do rolnika 
indywidualnego czy właściciela pojedynczej koparki dostarczając 20L  pojemnik oleju 
hydraulicznego  o wartości rynkowej ok. 100zł będzie musiał przeprowadzić, wraz z przewoźnikiem 
i odbiorcą całą procedurę przewidzianą ustawą. 
Co gorsza sankcja grożąca za jej niedopełnienie (20.000zł) jest niewspółmierna  do wartości towaru 
i wysokości należnego podatku (23,60zł akcyza i 28,42zł VAT). 
 
Sytuacja taka może: 
1. skłonić legalnych przewoźników do wykluczenia towarów objętych monitoringiem, zwłaszcza w 
przypadku małych lokalnych przesyłek (20L!); 
2. skłonić  drobnego nabywcę do rezygnacji z zakupu towaru w legalnym źródle, ponieważ 
konsekwencje grożące za popełnienie nawet nieumyślnego błędu (20.000zł) są absurdalnie 



wysokie  w zestawieniu z korzyściami  wynikającymi dla nabywcy z uczestnictwa w legalnym 
obrocie handlowym; 
3. skłonić drobnych lokalnych przedsiębiorców (często jednoosobowych) zajmujących się np. 
serwisowaniem sprzętu rolniczego i budowlanego do zaopatrywania się  w nielegalnych źródłach  
(ponieważ ich klient punktu 2 nie będzie chciał ‘ryzykować’, więc albo dostarczą same części a olej 
‘magicznie się pojawi’ albo zrobi to ktoś inny) 
 
Dodatkowe konsekwencje  powyższej sytuacji: 
- olej pochodzący z nielegalnego źródła będzie utylizowany w nielegalny i szkodliwy dla środowiska 
sposób,  
ponieważ nie będzie mógł ‘pojawić się’ w legalnym obrocie nawet jako olej przepracowany; 
- podpunkt 2b preferuje stosowanie opakowań mniejszych niż 11L (akcyzowe) i 16L (nieakcyzowe) co 
w praktyce oznacza pojemniki 1L i 5L  
końcowy użytkownik zamiast korzystać z metalowej (zwrotnej) beczki 60L lub 200L będzie kupował 
towar np. w 40 pojemnikach 5L  
(więcej plastikowych śmieci dodatkowo zanieczyszczonych olejem) 
-Obowiązek rejestracji w systemie tak drobnych przewozów jak wskazane 20L spowoduje napływ 
tysięcy lub nawet dziesiątek tysięcy zgłoszeń dziennie  
i znacząco utrudni ściganie rzeczywistych przestępstw i nadużyć. 
 
II Art. 3 paragraf 4 wyłącza z monitorowania przesyłki przewożone w paczkach przez operatorów 
pocztowych. 
Jest to o tyle absurdalne, że większość firm będących poważnymi operatorami pocztowymi korzysta z 
automatycznych sortowni,  
które wykluczają możliwość przesyłania produktów olejowych. 
Dodatkowe definicja paczki zapisana w Prawie pocztowym ogranicza jej wagę do 20kg. 
Produkty olejowe są przewożone w przesyłkach drobnicowych (np. 20-30kg) i i jednostkowych 
paletach (60-800kg) przez firmy kurierskie, które w większości nie są operatorami pocztowymi (np. 
PEKAES). 
Jest to transport już obecnie w pełni ewidencjonowany i namierzalny (każda przesyłka ma swój 
unikalny numer i może być śledzona w trakcie transportu jak i po jego zakończeniu) 
Ze względu na charakter takiego przewozu (furgonetka kurierska odbiera zbiorcze nadanie przesyłek 
od nadawcy, przewozi je do lokalnego oddziału firmy kurierskiej,  
skąd po posortowaniu przesyłki są wysyłane do odpowiednich oddziałów na terenie kraju 
transportem zbiorczym i w następnym dniu rozwożone kolejną furgonetką do odbiorców) nie jest 
możliwe realizowanie go w duchu wprowadzanej ustawy. (Różne pojazdy, wieloetapowy proces).  
Praktycznie uniemożliwi szybką i legalną dystrybucję drobnicowych przesyłek zawierających oleje 
na terenie kraju. 
  
Proponowane rozwiązanie: 
1. Rezygnacja z podpunktu 2 (art. 3 par 2) preferującego obrót olejami w opakowaniach mniejszymi 
niż odpowiednio 5L,  11L i 16L.  
Równe traktowanie wszystkich opakowań znajdujących się w legalnym obrocie drobnicowym (1L, 
4L. 5L, 20L, 25L, 60L, 200L i podobne) przy jednoczesnym  
2. Pozostawieniu wskazanego w podpunkcie  1 (art. 3 par 2) kryterium zbiorczej masy/objętości 
jako głównego elementu decydującego o konieczności monitorowania danego transportu. 
Wskazane byłoby jednak podniesienie progu z 500L do 840L (maksymalna uzasadniona technicznie 
i handlowo ilość olejów przesyłanych na jednej palecie) 
3. Uwzględnienie legalnych przesyłek kurierskich na równi z przesyłkami przewożonymi przez 
operatorów pocztowych w wyłączeniu z systemu monitoringu (Art. 3 par 4) 
Chciałbym zaznaczyć, że ze względu na przyjęty przez moją firmę system dystrybucji, tj. ograniczona 
liczba regionalnych dystrybutorów, większe przesyłki jednostkowe i brak bezpośredniej dystrybucji 



drobnicowej do klientów końcowych proponowane ustawaj jest dla mojej firmy korzystna, nawet w 
obecnej formie.  
Z nadzieją czekam na definitywne ograniczenie patologii trapiących branżę.Jednak jako osoba 
posiadająca długoletnie doświadczenie w branży olejowej poczuwam się w obowiązku wskazania 
powyższych błędów i potencjalnych zagrożeń.  
Pozostając z poważaniem i nadzieją na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby o dopuszczenie do 
udziału w poniedziałkowym posiedzeniu komisji 
 
Bartosz Kamiński 
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