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Opinia do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 

(druk nr 421) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy ma ona stanowić narzędzie walki 

z nieuczciwymi podmiotami dokonującymi nielegalnego obrotu tzw. towarami wrażliwymi, 

bez odprowadzania do budżetu państwa należnych podatków, dokonujących wyłudzeń 

niezapłaconych podatków, jak również dokonujących obrotu bez stosowania warunków 

przewidzianych w przepisach prawa (działania jako skład podatkowy, zarejestrowany 

odbiorca, pośredniczący podmiot tytoniowy itp.). Ustawa wprowadza zmiany w obszarach, 

w których stwierdza się najwięcej nieprawidłowości podatkowych, dotyczących 

w szczególności wyłudzania i niepłacenia podatku od towarów i usług oraz uszczupleń 

w podatku akcyzowym. Celem ustawy jest uszczelnienie systemu podatkowego poprzez 

zapewnienie dostarczenia informacji o przewozach towarów wrażliwych, które to informacje 

mają ukierunkować prowadzone kontrole na podmioty działające w szarej strefie. 

Przedmiotem ustawy jest określenie zasad systemu monitorowania drogowego 

przewozu towarów wrażliwych oraz określenie odpowiedzialności za naruszenie obowiązków 

związanych z tym przewozem. 

Za towary wrażliwe ustawa uznaje m. in.: paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa 

opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do 

paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu 

etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz 

tytoniowy. Towary te zostały sklasyfikowane według podkategorii Polskiej Klasyfikacji 

Wyrobów i Usług (PKWiU) i pozycji Nomenklatury Scalonej (CN). Lista towarów 
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wrażliwych może zostać poszerzona rozporządzeniem ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

Przewóz towarów wrażliwych objęty jest obowiązkiem zgłoszenia do rejestru. 

Poszczególnych zgłoszeń do rejestru dokonują: podmiot wysyłający towary, podmiot 

odbierający towary, przewoźnik, a także kierujący środkiem transportu. Zgłoszenia dokonuje 

się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.  

Przewóz towarów może nastąpić po otrzymaniu numeru referencyjnego.  

Uprawnionymi do korzystania z danych zgromadzonych w rejestrze są: funkcjonariusze 

Służby Celno-Skarbowej, Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego oraz 

pracownicy organów Krajowej Administracji Skarbowej. Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej może wyrazić zgodę na nieodpłatne udostępnianie danych zgromadzonych 

w rejestrze, na wniosek: Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, 

Ministra Obrony Narodowej, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesa Agencji 

Rezerw Materiałowych, a także udostępnia te dane na wniosek: Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji 

Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego. 

Ustawa określa zasady kontroli przewozu towarów oraz sankcje za nieprzestrzeganie 

nakładanych obowiązków. 

Zasadniczy termin wejścia w życie ustawy został określony na 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowych: Komisji Finansów 

Publicznych oraz Komisji Infrastruktury. Zmiany wprowadzone przez Komisję mieściły się w 

materii projektu. W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) zgłoszono dodatkowe 

poprawki. Dwie z nich dotyczące przesunięcia terminów związanych ze stosowaniem 

przepisów sankcyjnych (kar administracyjnych i przepisów wykroczeniowych) oraz 

wskazania na nowy termin wejścia w życie ustawy – co do zasady po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia, a nie od 1 marca 2017 r – zostały przyjęte w trzecim czytaniu projektu. 
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III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 3 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. 

Należy zadać pytanie o wzajemną relację pomiędzy art. 3 ust. 2 pkt 1 a art. 3 ust. 2 pkt 2 

ustawy.  

W pkt 1 (art. 3 ust. 2) wskazano towary podlegające systemowi monitorowania 

drogowego przyjmując, że całkowita masa (objętość) przesyłki tych towarów powinna 

przekraczać 500 kg (500 litrów). 

W pkt 2 (art. 3 ust. 2) przyjęto, że systemowi monitorowania drogowego podlegają te 

same kategorie towarów (część z towarów objętych pkt 1), jeśli występują w opakowaniach 

jednostkowych powyżej 11 litrów, niezależnie od liczby opakowań. 

Uzasadnienie do projektu ustawy wskazuje, że (art. 3 ust. 2) pkt 2 wyłącza z systemu 

monitorowania niektóre towary oferowane na rynku w opakowaniach jednostkowych bez 

względu na ilość, wagę i objętość. Tymczasem analiza art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 każe dojść do 

wniosku, że (art. 3 ust. 2) pkt 2 w istocie poszerza zakres przedmiotowy ustaw. 

Artykuł 3 ust. 2 pkt 1 i 2 stwarza dwie niezależne podstawy do objęcia danej przesyłki 

przepisami opiniowanej ustawy. W efekcie (na przykład) przepisami ustawy objęta będzie nie 

tylko każda przesyłka towarów z podkategorii PKWiU 19.20.29 (oleje smarowe), zarówno 

w opakowaniach jednostkowych powyżej 11 litrów jak i poniżej 11 litrów, jeśli masa 

(objętość) tej przesyłki przekroczy 500 kg (500 litrów) – na podstawie pkt 1, ale także 

przesyłka towarów w opakowaniach jednostkowych powyżej 11 litrów bez względu na wagę 

(objętość) tych towarów – na podstawie pkt 2 (niezależnie od liczby opakowań). Tym 

samym, wbrew uzasadnieniu do projektu ustawy, (art. 3 ust. 2) pkt 2 nie ograniczy zakresu 

przedmiotowego ustawy, a go poszerzy. Jeśli nie było to intencją ustawodawcy wskazana 

może być stosowna poprawka. 

Przedstawione propozycje poprawek eliminują też nadmierny rygoryzm przepisów. 

Zgodnie z ustawą uchwaloną przez Sejm, brak zgłoszenia przewozu towarów skutkuje, 

niezależnie od winy i stopnia naruszenia tego obowiązku, karą pieniężną nie niższą nie 20 tys. 

zł. Taka kara będzie więc nakładana – w świetle art. 3 ust. 2 pkt 2 – na podmiot, który nie 

dopełnił obowiązku zgłoszenia, nawet jeśli przewóz obejmuje jedno opakowanie towaru (w 

zależności od rodzaju towaru 5, 11 lub 16 litrowego). 



– 4 – 

Poniższa propozycja poprawki, skreśla pkt 2 w art. 3, i tym samym zakłada, że 

systemem monitorowania drogowego obejmuje się wszystkie przesyłki towarów wrażliwych 

powyżej 500 kg lub 500 litrów bez względu na wielkość opakowań jednostkowych tych 

towarów. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 3 w ust. 2:  

a) w pkt 1 w lit. a skreśla się wyrazy „, z uwzględnieniem pkt 2 lit. a” oraz w lit. b skreśla 

się wyrazy „, z uwzględnieniem pkt 2 lit. b”, 

b) skreśla się pkt 2; 

Poniższa propozycja poprawki zakłada, że intencją projektodawców ustawy było 

wyłączenie jej stosowania w stosunku do towarów w opakowaniach jednostkowych poniżej 

wartości wskazanych w art. 3 ust. 2 pkt 2, nawet jeśli waga (objętość) przesyłki przekroczy 

500 kg (500 litrów).  

Propozycja poprawki: 

– w art. 3: 

a) w ust. 2: 

– w pkt 1 w lit. a skreśla się wyrazy „, z uwzględnieniem pkt 2 lit. a” oraz w lit. b skreśla 

się wyrazy „, z uwzględnieniem pkt 2 lit. b”, 

– skreśla się pkt 2, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. ... w brzmieniu: 

„.... Systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz towarów objętych: 

1) podkategoriami PKWiU: 

a) 19.20.29 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów, 

b) 20.14.74 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie 

większych niż 5 litrów, 

c) 20.14.75 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów, 

d) od 20.59.41 do 20.59.42 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 

litrów, 

e) 20.59.43 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie 

większych niż 16 litrów; 
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2) pozycjami CN: 

a) 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie 

większych niż 5 litrów, 

b) 2710 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów, 

c) 2905 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów, 

d) 3403 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów, 

e) 3811 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów, 

f) 3820 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie 

większych niż 16 litrów.”; 

2) art. 3 ust. 2 pkt 5 i ust. 8 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu 

towarów. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 systemem monitorowania towarów wrażliwych mogą być 

objęte inne towary niż wymienione bezpośrednio w ustawie, czyli towary wskazane 

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 8 tego artykułu.  

Przekazanie do uregulowania rozporządzeniem określonej kategorii spraw powinno 

zawierać wskazanie upoważnionego organu, zakres spraw przekazanych do uregulowania 

oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Te ostanie– szczególnie jeśli materia przekazana do 

uregulowania aktem wykonawczym dotyczy sytuacji prawnej obywateli – powinny 

odznaczać się dostateczną szczegółowością i precyzją, a także nie pozostawiać wątpliwości 

co do ich „odnalezienia” w ustawie. W szczególności wytyczne powinny stanowić część 

przepisu zawierającego upoważnienie lub pozostawać w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Umiejscowienie wytycznych w innych (niż przepis upoważniający) przepisach ustawy, uznać 

należy za legislacyjnie błędne (zob. § 67 Zasad techniki prawodawczej). 

Przepis art. 3 ust. 2 pkt 5 stanowi, że objęte systemem monitorowania towary inne niż 

wymienione wprost w ustawie to towary, „w stosunku do których zachodzi uzasadnione 

prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń przepisów prawa podatkowego w zakresie 

podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, mogących powodować, ze względu na 

skalę lub częstotliwość obrotu tymi towarami, znaczne uszczuplenia tych podatków – 

określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 8.” Literalne brzmienie przepisu – 

skierowanego do wszystkich adresatów ustawy, zarówno organów państwa jak 

i przedsiębiorców – zakłada więc, że przedmiotowe towary muszą spełniać dwie przesłanki: 
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po pierwsze, oceną przesłankę zwiększonego ryzyka naruszeń przepisów prawa 

podatkowego, po drugie obiektywną przesłankę umieszczenia tych towarów na liście 

stosownego rozporządzenia. Wydaje się, że pierwsza z tych przesłanek powinna być 

skierowana jedynie do ministra wydającego rozporządzenie – w istocie powinna więc być 

wytyczną do wydania rozporządzenia. Stąd zasadne jest „przeniesienie” jej wprost do 

art. 3 ust. 8. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 3: 

a) w ust. 2 w pkt 5 skreśla się wyrazy „w stosunku do których zachodzi uzasadnione 

prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń przepisów prawa podatkowego w zakresie 

podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, mogących powodować, ze względu 

na skalę lub częstotliwość obrotu tymi towarami, znaczne uszczuplenia tych podatków –”, 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, towary inne niż wymienione w ust. 2 pkt 1–4, których przewóz jest objęty 

systemem monitorowania drogowego wraz ze wskazaniem masy, ilości, objętości lub wartości 

tych towarów, oraz przypadki, w których ich przewóz nie podlega temu systemowi, w celu 

przeciwdziałania naruszeniom przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od 

towarów i usług lub podatku akcyzowego, mogących powodować, ze względu na skalę lub 

częstotliwość obrotu tymi towarami, znaczne uszczuplenia tych podatków.”; 

3) art. 3 ust. 4 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. 

Powyższy przepis wskazuje na okoliczności, w których przewóz towarów wrażliwych 

nie podlega systemowi monitorowania drogowego. Przy czym określa towary wrażliwe 

poprzez odesłanie do ust. 2 pkt 1–4. Jeśli przepis ten miałby objąć również towary określane 

jako wrażliwe rozporządzeniem właściwego ministra, to wskazane jest uwzględnienie 

w odesłaniu także ust. 2 pkt 5. W praktyce propozycja poprawki powinna sprowadzać się 

(wzorem art. 3 ust. 5 i 7) do wykreślenia obecnego odesłania.  

Propozycja poprawki jest zasadna jedynie, jeśli intencją ustawodawcy było, aby 

systemowi monitorowania nie podlegały towary przewożone przez operatorów pocztowych 

(i towary objęte procedurami celnymi i akcyzowymi), nawet jeśli są wymienione 

we wskazanym rozporządzeniu ministra. 
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Propozycja poprawki: 

– w art. 3 w ust. 4 skreśla się wyrazy „, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4”; 

4) art. 3 ust. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. 

Zgodnie z art. 3 ust. 5 systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz 

towarów, który nie jest związany z wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu 

podatkiem od towarów i usług, jeżeli przewożonym towarom towarzyszy dokument 

potwierdzający przesunięcie międzymagazynowe wystawiony przez nadawcę towarów.  

„Dokument potwierdzający przesunięcie międzymagazynowe” jest określeniem 

nieznanym dotychczas językowi prawnemu (nie znajduje normatywnego odzwierciedlenia 

w ustawach i rozporządzeniach), a jest określeniem praktyki związanym z przesunięciami 

towarów dokonywanych pomiędzy magazynami tego samego podmiotu. Rozliczenia 

przesunięć magazynowych odbywają się w oparciu o polityki rachunkowości i nie są 

bezpośrednio narzucane przez ustawę o rachunkowości oraz ustawy podatkowe. Stąd można 

zadać pytanie, czy odwołanie się przez opiniowaną ustawę do dokumentu potwierdzającego 

przesuniecie międzymagazynowe, bez dodatkowego określenia tej instytucji, jest 

wystarczające. 

5) art. 3 ust. 7 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. 

Zgodnie z powyższym przepisem systemowi monitorowania drogowego towarów nie 

podlega przewóz towarów dokonywany środkami transportu, użytkowanymi przez wskazane 

w tym przepisie podmiot (m. in. wojsko, Policję, Straż Pożarną, Służbę Graniczną). Wyraz 

„użytkowanie” ma w polskim systemie prawnym znaczenie nadane mu przez art. 252 

Kodeksu cywilnego, i zgodnie z tym przepisem oznacza ograniczone prawo rzeczowe 

polegające na obciążeniu rzeczy prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków. 

Adekwatnym do zamiaru ustawodawcy powinno być wskazanie nie na „użytkowanie” 

środków transportu (ograniczone prawo rzeczowe), a na „używanie” środków transportu 

(określony stan faktyczny), niezależnie od tytułu prawnego przysługującego podmiotom, 

w stosunku do tych środków transportu. Tym samym propozycja poprawki poszerza 

(urealnia) faktyczny zakres wyłączenia stosowania przepisów ustawy. 

 



– 8 – 

Propozycja poprawki: 

– w art. 3 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „użytkowanymi” zastępuje się 

wyrazem „używanymi”; 

6) art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania 

drogowego przewozu towarów. 

Przepisy ustawy nakładają na podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnika 

obowiązek zgłoszenia oraz obowiązek uzyskania numeru referencyjnego dla tego zgłoszenia 

(także obowiązek przekazania tego numeru określonym podmiotom). Poza ustawową 

definicją numeru referencyjnego (art. 2 pkt 4) – jako unikatowego identyfikatora nadawanego 

zgłoszeniu – żaden inny przepis ustawy nie określa trybu nadania i uzyskania tego numeru. 

Można się jedynie „domyślać”, że w intencji projektodawców będzie to numer automatycznie 

generowany przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, a w braku 

możliwości dostępu do usług Platformy, będzie on zastąpiony „dokumentem zastępującym 

zgłoszenie oraz potwierdzeniem przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie”. Takie 

założenia nie zostały jednak w dostateczny sposób „przełożone” na język przepisów ustawy. 

Można jedynie liczyć, że zostaną odpowiednio wypełnione przez praktykę organów 

stosujących przepisy. 

7) art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 4 oraz art. 8 ust. 3 ustawy o systemie monitorowania 

drogowego przewozu towarów. 

Wymienione wyżej przepisy stanowią o obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przez 

podmiot odbierający (art. 5 ust. 5 i art. 6 ust. 4) oraz o obowiązku aktualizacji zgłoszenia, gdy 

przewóz towaru, pomimo wcześniejszego zgłoszenia, faktycznie nie doszedł do skutku. 

Żaden z przepisów ustawy nie sankcjonuje braku wykonania powyższych obowiązków. 

Powstaje pytanie, czy było to intencją ustawodawcy. 

8) art. 8 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. 

Zgodnie z art. 4 ust. 4 w rejestrze złożeń gromadzi się dane o: (1) zgłoszeniach, (2) 

uzupełnieniach zgłoszeń, (3) aktualizacjach. 
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Obowiązek uzupełnienia zgłoszenia został nałożony na przewoźnika (art. 5 ust. 4, art. 6 

ust. 3) oraz podmiot odbierający (art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 4). 

Powstaje pytanie o potrzebę korekty kolejnych artykułów ustawy, w których 

uregulowano obowiązek aktualizacji zgłoszenia, pominięto zaś kwestię aktualizacji 

uzupełnienia zgłoszenia.  

W szczególności art. 8 ust. 1 stanowi, że podmiot wysyłający, podmiot odbierający oraz 

przewoźnik są obowiązani niezwłocznie aktualizować dane zawarte w zgłoszeniu w takim 

zakresie, w jakim byli obowiązani do ich zgłoszenia. Wydaje się, że przepis ten powinien 

objąć – co najmniej, aktualizację uzupełnienia zgłoszenia dokonywanego przez przewoźnika. 

(Zasadnym natomiast może być pominięcie aktualizacji uzupełnienia zgłoszenia w art. 8  

ust. 2 i 3).  

Ostateczna propozycja poprawki wymagałaby poznania intencji ustawodawcy co do 

potrzeby i kierunku ewentualnej zmiany. Wymagałaby też uwzględnienia, iż zgodnie 

z brzmieniem ustawy uchwalonej przez Sejm uzupełnienie zgłoszenia przez podmiot 

odbierający nie jest objęte sankcją (co również może uzasadniać stosowną poprawkę – zob. 

uwaga z pkt 7). Inaczej, poszerzenie samego art. 8 ust. 1 o podmiot odbierający skutkowałoby 

objęciem odpowiedzialnością z art. 24 ust. 1 ustawy – karą administracyjną za brak 

aktualizacji uzupełnienia zgłoszenia i pozostawienie poza odpowiedzialnością 

administracyjną niedopełnienia obowiązku uzupełnienia zgłoszenia. 

9) art. 9 ust. 3 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. 

Przepis art. 9 ust. 3 należy uznać za normatywnie zbędny. Posiada bowiem jedynie 

wartość informacyjną. Oczywistym jest, że przesłanie, uzupełnienie i aktualizacja zgłoszenia 

przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika pociąga za sobą skutki dla 

reprezentowanego. Wynika to z samej istoty przedstawicielstwa. Ustawa nie powinna 

zawierać wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm prawnych (§ 11 Zasad techniki 

prawodawczej) – stąd propozycja skreślenia przepisu. 

 

Propozycja poprawki: 

– w art. 9 skreśla się ust. 3; 
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10) art. 9 ust. 5–7 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. 

Przepis art. 9 ust. 5 pozwala, w przypadku braku dostępu do Platformy Usług 

Elektronicznych Skarbowo-Celnych na przesłanie do wyznaczonego organu Krajowej 

Administracji Skarbowej „dokumentu zastępującego zgłoszenie, zawierającego dane, 

o których mowa w art. 5–7”.  

Powyższy przepis, bez wątpienia, pozwala na dokonanie zgłoszenia poza systemem 

Platformy Usług Elektronicznych. Wątpliwość budzi natomiast, czy przepis ten pozwala na 

przesłanie, w razie awarii Platformy Usług Elektronicznych, drogą „papierową” wymaganych 

ustawą uzupełnienia i aktualizacji zgłoszenia. W tym kontekście szczególnie istotne jest 

brzmienie art. 22 ust. 2 ustawy, który przewiduje karę administracyjną za niedokonanie 

uzupełnienia zgłoszenia (przez przewoźnika) oraz art. 24 ust. 1, który przewiduje 

odpowiedzialność administracyjną za niedokonanie aktualizacji zgłoszenia (przez 

przewoźnika, podmiot wysyłający oraz podmiot odbierający). Jedynie w tym drugim 

przypadku ustawa (w art. 24 ust. 2) przewiduje odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej, 

jeżeli niewykonanie obowiązku wynikało z niedostępności rejestru (awarii Platformy Usług 

Elektronicznych). 

Powyższe wątpliwości wzmacnia brzmienie art. 9 ust. 7 pkt 2, który to przepis 

przekazuje do uregulowania rozporządzeniem sposób postępowania podmiotów 

wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników w przypadku niedostępności 

rejestru. Jeśli przyjąć założenie, że intencją opiniowanej ustawy jest pozostawienie 

rozstrzygnięcia co do możliwości złożenia, nie tylko samego zgłoszenia, ale także 

uzupełnienia zgłoszenia i aktualizacji tego zgłoszenia w drodze „papierowej” to takiemu 

rozwiązaniu można postawić dwojakie zarzuty. Po pierwsze, takie rozstrzygnięcie powinno 

być przedmiotem uregulowań rangi ustawy, a nie być sztucznie „dzielone” pomiędzy ustawę 

i rozporządzenie. Po drugie, zauważyć należy że samo upoważnienie do wydania 

rozporządzenia zawiera (w szczególności w kontekście wagi zakresu spraw przekazanych do 

uregulowania) pozorną wytyczną. Wytyczna ta nie rozstrzyga o kierunku uregulowań 

ustawowych. Oczywistym jest bowiem, że wydając rozporządzenie minister musi kierować 

się koniecznością zapewnienia przekazywania danych na potrzeby systemu monitorowania 

drogowego, bez względu na to, czy takie sformułowanie zamieszczono w ustawie, czy też 

nie. 
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Ostateczna propozycja poprawki wymagałaby poznania intencji ustawodawcy co do 

kierunku ewentualnej zmiany. 

11) art. 10 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania drogowego 

przewozu towarów. 

Zgodne z art. 10 ust. 1 kierujący jest obowiązany posiadać numer referencyjny 

(dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia dokumentu zastępującego 

zgłoszenie albo dokument, o którym mowa w art. 3 ust. 5) w momencie rozpoczęcia 

przewozu towarów. Sankcją za niedopełnienie tego obowiązku jest kara grzywny wymierzana 

na podstawie art. 32 ust. 1 w przypadku stwierdzenia rozpoczęcia przewozu towarów przez 

kierującego bez numeru referencyjnego. 

Zgodne z intencją ustawodawcy wydają się być poprawki przesądzające, że kierowca 

obowiązany jest dysponować numerem referencyjnym (dokumentem zastępującym 

zgłoszenie i potwierdzeniem przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo 

dokumentem, o którym mowa w art. 3 ust. 5) nie w momencie rozpoczęcia przewozu 

towarów, a przez cały okres przewozu. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 10 w ust. 3 wyrazy „w momencie rozpoczęcia” zastępuje się wyrazami „w trakcie”; 

– w art. 32 w ust. 1 skreśla się wyraz „rozpoczęcia”; 

12) art. 13 ust. 6 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. 

W myśl art. 13 ust. 6 zdanie pierwsze w toku kontroli przewozu towarów 

kontrolującemu, przysługują uprawnienia określone w przepisach regulujących zakres 

działania kontrolującego. 

Powyższemu przepisowi można zarzucić zbytnią ogólnikowość. Zupełność 

regulowanych instytucji wymagałaby wprowadzenia całościowych uprawnień dla 

kontrolujących w ramach opiniowanej ustawy. W szczególności zwraca uwagę, że 

poszczególne uprawnienia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (ustawa o Krajowej 

Administracji Skarbowej), funkcjonariuszy Policji (ustawa o Policji), funkcjonariuszy Straży 

Granicznej (ustawa o Straży Granicznej), inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego 

(ustawa o transporcie drogowym) w istotny sposób różnią się od siebie. Brak ujednolicenia 
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zasad przeprowadzania kontroli, dokonywanej przez różne organy i służby może utrudnić 

prawidłowe zafunkcjonowanie ustawy. Wydaje się również, że sygnalizowanym 

wątpliwościom nie zapobiegnie art. 13 ust. 6 zdanie drugie i trzecie, w myśl którego 

kontrolujący różnych służb współpracują ze sobą, a zakres i warunki współpracy określa 

porozumienie. 

13) art. 15 i art. 16 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. 

Należy krytycznie odnieść się do zbyt ogólnikowych przesłanek zastosowania 

niektórych ze środków podejmowanych przez odpowiednie organy (funkcjonariuszy) 

w związku z przeprowadzoną kontrolą transportu towarów. W szczególności część przepisów 

ustawy nie spełnia wymogu dostatecznej ustawowej określoności i tym samym pozostawia 

zbytnią uznaniowość w podjęciu (w stosunku do przedsiębiorców) w istocie sankcyjnych 

środków. Taki zarzut wzmacnia fakt, iż katalog możliwych, fakultatywnych, form 

oddziaływania zakłada różną uciążliwość przewidzianych środków oraz nie uwzględnia 

możliwości wystąpienia różnorodnych stanów faktycznych (różnego ciężaru naruszeń). 

Po pierwsze, przepisy ustawy (art. 16 ust. 1) stanowią, że kontrolujący może podjąć 

decyzję o zatrzymaniu środka transportu lub towaru, jeżeli ujawniono niedokonanie 

zgłoszenia oraz (założyć należy, że przesłanki te należy spełnić łącznie) nie zostanie 

przedstawiony przez kierującego numer referencyjny dla dokonywanego przewozu towaru 

(dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia dokumentu zastępującego 

zgłoszenie albo dokument, o którym mowa w art. 3 ust. 5). Krytyce należy poddać 

fakultatywność decyzji o zatrzymaniu (kontrolujący może ale nie musi dokonać zatrzymania) 

opartej, w braku dodatkowych warunków ustawowych, na swobodnym uznaniu organu.  

Po drugie, zgodnie z art. 16 ust. 2 zatrzymany środek transportu (wraz z towarem) jest 

kierowany albo usuwany do najbliższego wyznaczonego miejsca. Wątpliwość budzi brak 

wyartykułowania przez opiniowaną ustawę różnic pomiędzy instytucjami „kierowania” 

a „usuwania” środka transportu. Nawet jeśli założyć, że „kierowanie” oznacza dobrowolne 

i samodzielne przewiezienie towarów do wyznaczonego miejsca przez przewoźnika, 

a „usuwanie” przymusowe przetransportowanie towarów przez kontrolującego, to za istotną 

wadę przepisu uznać należy brak przesłanek wskazujących, którego z tych środków, w danej 

sytuacji faktycznej, użyć. Jest to pozostawione swobodnej decyzji kontrolującego. 
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Tymczasem z bardziej dolegliwym „usunięciem” wiąże się dodatkowa „sankcja” w postaci 

opłaty za usuniecie. 

Po trzecie, zgodnie z art. 17 ust. 1 opłaty pobiera się nie tylko za usunięcie, ale także za 

strzeżenie i przechowywanie zatrzymanego środka transportu (lub towaru) w wyznaczonym 

miejscu. Należy poddać krytyce brak rozróżnienia przesłanek pozwalających pobrać opłatę 

jedynie za przechowywanie, od tych pozwalających pobrać opłatę zarówno za 

przechowywanie jak i strzeżenie. Decyzja ta została pozostawiona do swobodnego uznania 

dyrektora izby administracji skarbowej. 

Po czwarte, wątpliwość może budzić przesłanka nałożenia zamknięć urzędowych 

w postaci „zwiększonego ryzyka” przewozu towarów (art. 15 ust. 1). Zwraca uwagę, że jeśli 

kontrolujący stwierdzi bliżej nieokreślone zwiększone ryzyko przewozu towarów, to będzie 

mógł nałożyć zamknięcie, nawet jeśli zostały spełnione wszystkie warunki stawiane przez 

ustawę łącznie z prawidłowo dokonanym zgłoszeniem i prawidłową, ilością, masą 

i objętością towaru. Dodatkowo w przypadku zamknięcia urzędowego ustawa (tak jak 

w przypadku zatrzymania) przewiduje fakultatywność podjęcia decyzji (kontrolujący może, 

ale nie musi dokonać zamknięć). 

14) art. 15 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. 

Przepis art. 15 reguluje instytucję „zamknięcia urzędowego” nakładanego na środek 

transportu lub towar w trakcie kontroli przewozu towaru. Przyjęte rozwiązania odznaczają się 

dużym poziomem ogólności, a tym samym narażone są na zarzut niekompletności przyjętych 

rozwiązań.  

Zamkniecie urzędowe wydaje się być instytucją wzorowaną na zamknięciu urzędowym 

stosowanym w kontroli celno-skarbowej. Jest jednak instytucją odrębną, a rozwiązania 

przyjęte w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej (w ustawie o Służbie Celnej) nie 

mogą, w drodze analogi, uzupełniać ewentualnych luk w rozwiązaniach opiniowanej ustawy. 

Przede wszystkim zwraca uwagę, że opiniowana ustawa nie definiuje samego pojęcia 

zamknięcia urzędowego. Stanowi jedynie, że przesłanką zastosowania tego środka (w sposób 

fakultatywny, pozostawiony swobodnemu uznaniu kontrolującego) jest niezgodność towaru 

ze zgłoszeniem albo zwiększone ryzyko przewozu towarów. Nie określa dodatkowych 

przesłanek do usunięcia zamknięć urzędowych ani terminów, w których takie usunięcie może 
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nastąpić. Zakłada jedynie obowiązek „przedstawienia” środka transportu do oddziału celno-

skarbowego w celu usunięcia zamknięć oraz obowiązek wpłaty kaucji. Nie rozstrzyga 

natomiast sposobu postępowania w przypadku, gdy kontrolowany nie wpłaci kaucji 

(odmawia wpłaty, nie dysponuje niezbędnymi środkami). W tej sytuacji kontrolujący nie 

może wymusić wpłaty, nie może też (jak w przypadku zatrzymania) usunąć pojazdu. 

Nałożenie zamknięć urzędowych, w przypadku gdy przewoźnik nie wpłaca kaucji, może więc 

nie spełnić zakładanego celu. Tym bardziej, że ustawa nie przewiduje żadnych sankcji 

w przypadku samowolnego usunięcia zamknięć. Zwraca też uwagę brak analogicznych, jak 

w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, upoważnień do określenia w aktach 

wykonawczych m. in. szczegółowego zakresu i trybu nakładania i zdejmowania zamknięć 

oraz form i wzorów tych zamknięć. 

15) art. 17 ust. 3 i 4 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania drogowego 

przewozu towarów. 

Opiniowana ustawa przesądza, że wysokość opłat za usuniecie, strzeżenie 

i przechowywanie środka transportu lub towaru ustalana jest w drodze postanowienia, na 

które przysługuje zażalenie (art. 17 ust. 3 i 4). Przesądza też, że nałożenie kary pieniężnej 

następuje w drodze decyzji (art. 26 ust. 1). 

Opiniowana ustawa nie przesądza, o formie następujących rozstrzygnięć: 

1) nadania numeru referencyjnego (odmowie nadania numeru referencyjnego), 

2) otrzymania dokumentu zastępującego zgłoszenie, 

3) nałożenia zamknięć urzędowych (w tym pobrania kaucji), 

4) zatrzymania środka transportu lub towaru (w tym skierowania lub usunięcia do 

wyznaczonego miejsca). 

Wszystkie powyższe rozstrzygnięcia kształtują sytuację prawną ich adresata. Powinny 

więc znaleźć swój wyraz w konkretnym akcie, na który przysługuje określony środek 

odwoławczy. Pytanie budzi dlaczego ustawodawca zdecydował się na jednoznaczne 

przesądzenie o formie rozstrzygnięcia jedynie w przypadku pobrania opłaty i nałożenia kary 

administracyjnej, a pominął to zagadnie w pozostałych przypadkach.  
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16) art. 17 ust. 4 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. 

Wskazana jest korekta odesłania zastosowanego w art. 17 ust. 4 ustawy. Przepis ten 

stanowi o postanowieniu, „o którym mowa w ust. 2”. Tymczasem powinien odsyłać do 

postanowienia „o którym mowa w ust. 3”, czyli do postanowienia w przedmiocie opłaty za 

usuniecie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towaru, a nie do przepisu 

stanowiącego o odpowiedzialności solidarnej przewoźnika i podmiotu obowiązanego do 

złożenia zgłoszenia. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 17 w ust. 4 wyrazy „ust. 2” zastępuje się wyrazami „ust. 3”; 

17) art. 20 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 opłatę za strzeżenie i przechowywanie środków transportu lub 

towarów w wyznaczonym miejscu uiszcza się na rzecz dyrektora izby administracji 

skarbowej (stanowi ona dochód budżetu państwa) lub jeśli wyznaczone miejsce prowadzi 

podmiot gospodarczy, na rzecz tego przedsiębiorcy. 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 w przypadku prowadzenia wyznaczonego miejsca przez podmiot 

gospodarczy wysokość opłaty ustala dyrektor izby administracji skarbowej w porozumieniu 

z podmiotem gospodarczym. 

Powyższe przepisy czynią wyłom w rozumieniu „opłaty” jako ekwiwalentnej daniny 

publicznej ponoszonej na rzecz podmiotu publicznego i w tym zakresie budzą wątpliwości. 

Szczególne wątpliwości budzi zgodność tych rozwiązań z art. 217 Konstytucji, który 

gwarantuje, nakładanie danin publicznych w drodze ustawy. Tymczasem zgodnie z art. 20 

ust. 2 opiniowanej ustawy wysokość opłat wynikać będzie nie z powszechnie obowiązujących 

przepisów, a z porozumienia organu administracji podatkowej z podmiotem prywatnym 

(przedsiębiorcą prowadzącym wyznaczone miejsce). Takie rozwiązanie (nawet jeżeli przyjąć, 

że porozumienie to ma mieścić się maksymalnych stawkach przewidzianych ustawą oraz 

uwzględniać uwarunkowania rynkowe) należy poddać krytyce. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 20 skreśla się ust. 2; 
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18) art. 20 ust. 5 i 6 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. 

Wskazana jest poprawka oddająca istotę art. 20 ust. 5 i 6. Zasada „zaokrąglania w górę” 

maksymalnej stawki opłat za usuniecie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub 

towaru powinna wynikać z przepisu materialnego skierowanego do ogółu adresatów ustawy 

(stosujących ustawę organów administracji podatkowej i przedsiębiorców), a nie z przepisu 

upoważniającego do wydania nieposiadającego wartości normatywnej, a jedynie 

informacyjną, obwieszczenia właściwego ministra. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 20: 

a) w ust. 5 na końcu dodaje się wyrazy „, po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych”, 

b) w ust. 6 skreśla się wyrazy „zaokrąglając je w górę do pełnych złotych,”; 

19) art. 21, art. 22 i art. 24 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu 

towarów. 

Przepisy opiniowanej ustawy przewidują odpowiedzialność administracyjną za: 

1) niedokonanie zgłoszenia przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający (art. 21 

ust. 1), 

2) podanie w zgłoszeniu przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający 

nieprawdziwych informacji o towarze (art. 21 ust. 2) 

3) niedokonanie zgłoszenia przez przewoźnika (art. 22 ust. 1 pkt 1),  

4) podanie przez przewoźnika nieprawdziwych informacji o towarze (art. 22 ust. 1 pkt 2),  

5) nieuzupełnienie zgłoszenia przez przewoźnika (art. 22 ust. 2), 

6) niedokonanie aktualizacji zgłoszenia albo za zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem 

faktycznym, innych niż dotyczących towaru przez podmiot wysyłający, podmiot 

odbierający i przewoźnika (art. 24 ust. 1). 

Wszystkie powyższe przepisy przewidują wysokie kary administracyjne – sankcje 

pieniężne, za obiektywne (bez rozstrzygania o winie i stopniu naruszenia) niedopełnienie 

obowiązków ustawowych. Podmioty popełniające delikty administracyjne nie korzystają więc 

w tym przypadku z dobrodziejstwa przepisów karnych i wykroczeniowych 

charakteryzujących szerokimi materialnymi i procesowymi gwarancjami skierowanymi do 

ich adresatów. 
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Sama możliwość stosowania kar administracyjnych, poza ich podstawową funkcją jaką 

jest przymuszenie do wypełnienia określonego obowiązku, może budzić wątpliwości. Za 

niedopuszczalną uznać należy funkcję represyjną kar administracyjnych. Wątpliwość może 

tez budzić funkcja prewencyjna (na którą powołuje się uzasadnienie ustawy).  

Co do zasady instytucja kar administracyjnych, także o funkcji prewencyjnej, jest jednak 

uznawana za dopuszczalną w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. W tym wypadku 

Trybunał określa szczegółowe warunki stosowania tych kar. Poniżej przestawiono wybrane 

tezy z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r., sygn. akt SK 6/12. 

Stosowanie kar administracyjnych nie może opierać się na idei odpowiedzialności 

czysto obiektywnej, całkowicie oderwanej od okoliczności konkretnego przypadku, w tym 

winy sprawcy. Podmiot, który nie dopełnił obowiązku administracyjnego, musi mieć 

możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności przez wykazanie, że niedopełnienie 

obowiązku jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (działanie 

siły wyższej, stan wyższej konieczności, działanie osób trzecich, za które on nie odpowiada). 

Przesłanki stosowania kar pieniężnych oraz ich wysokość powinny być ukształtowane 

przez ustawodawcę w sposób odpowiadający zasadzie adekwatności ingerencji państwa 

w chronioną konstytucyjnie sferę jednostki (art. 2 Konstytucji). Ich surowość powinna być 

adekwatna do stopnia naruszenia dobra chronionego za pomocą kary. Ustawodawca, 

ustanawiając te sankcje, nie powinien również całkowicie abstrahować od sytuacji 

ekonomicznej osoby podlegającej ukaraniu, która ma istotne znaczenie dla rzeczywistego 

stopnia dolegliwości odczuwanej przez ukaranego; osobę o niskich dochodach wysoka kara 

może bowiem doprowadzić do degradacji finansowej. Uwzględnienie tej okoliczności należy 

jednak pozostawić ocenie organu podejmującego decyzję o ukaraniu oraz sądowi 

kontrolującemu tę decyzję, które powinny wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności 

konkretnego wypadku. 

Prawo materialne powinno stwarzać, w szczególnych okolicznościach, organowi 

właściwemu do nakładania kar pieniężnych, możliwość miarkowania wysokości kary, 

a nawet odstąpienia od jej wymierzenia. 

Ocena wysokości kar administracyjnych powinna być oceniana przez pryzmat zasady 

ochrony własności i innych praw majątkowych (art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji), w związku z 

zasadą proporcjonalności, ustanowioną w art. 31 ust. 3 Konstytucji. 
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Przyjmując, zaprezentowane stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, należy podnieś, iż 

opiniowana ustawa, wbrew temu stanowisku, pomimo znacznej wysokości przewidzianych 

sankcji administracyjnych, nie przewiduje możliwość miarkowania wysokości kary oraz nie 

pozwala uwolnić się od odpowiedzialności, w sytuacji, gdy niedopełnienie obowiązku jest 

następstwem okoliczności, za które podmiot obowiązany nie ponosi odpowiedzialności. 

20) art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 3 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu 

towarów. 

Powyższe przepisy pozwalają na odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej: 

1) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podmiotu wysyłającego (podmiotu 

odbierającego, przewoźnika), 

2) w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym. 

Odstąpić od nałożenia kary można jedynie na wniosek podmiotu na który kara ma być 

nałożona. 

Skoro ustawodawca przyjmuje, że mogą mieć miejsce przypadki, w których odstąpienie 

od wymierzenia kary jest uzasadnione interesem publicznym, to uzasadnione wydaje się, aby 

organ, działając w interesie publicznym, miał możliwość odstąpienia od wymierzenia kary 

z urzędu. 

Propozycja poprawek: 

– w art. 21 w ust. 3 po wyrazach „interesem publicznym” dodaje się wyrazy „lub z urzędu”; 

– w art. 22 w ust. 3 po wyrazach „interesem publicznym” dodaje się wyrazy „lub z urzędu”; 

21) art. art. 22 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. 

Przepis art. 22 ust. 2 przewiduje odpowiedzialność administracyjną przewoźnika za 

niedokonanie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia. Jeśli założyć, że ustawa nie przewiduje 

możliwości uzupełnienia zgłoszenia poza systemem Platformy Usług Elektronicznych 

(zobacz uwaga z pkt 10), to zasadnym powinno być wyłączenie odpowiedzialności 

przewoźnika za niedokonanie zgłoszenia, na wzór art. 24 ust. 2. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 22 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
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„4. Odstępuje się od nałożenia kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku, o którym 

mowa w art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3, jeżeli jego niedopełnienie wynikało z niedostępności 

rejestru.”; 

22) art. 24 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. 

Przepisy opiniowanej ustawy przewidują odpowiedzialność administracyjną za: 

niedokonanie zgłoszenia przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający (art. 21 ust. 1), 

podanie w zgłoszeniu przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający nieprawdziwych 

informacji o towarze (art. 21 ust. 2), niedokonanie zgłoszenia przez przewoźnika (art. 22 

ust. 1 pkt 1), podanie przez przewoźnika nieprawdziwych informacji o towarze (art. 22 ust. 1 

pkt 2), a także za nieuzupełnienie zgłoszenia przez przewoźnika (22 ust. 2). We wszystkich 

tych przypadkach opiniowana ustawa pozwala odstąpić od wymierzenia kary, ze względu na 

ważny interes podmiotu obowiązanego lub interes publiczny. 

Jedynym przypadkiem, w którym ustawodawca nie przewidział możliwości odstąpienia 

od nałożenia kary administracyjnej za niedopełnienie obowiązków określonych w ustawie, ze 

względu na ważny interes podmiotu obowiązanego lub interes publiczny, jest art. 24 ust. 1 

przewidujący odpowiedzialność za niedokonanie aktualizacji zgłoszenia albo za zgłoszenie 

danych niezgodnych ze stanem faktycznym, innych niż dotyczących towaru przez podmiot 

wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnika.  

Powyższe uznać należy za niekonsekwencję ustawodawcy. 

Propozycja poprawki, zakłada, że w każdym przypadku odpowiedzialności 

administracyjnej za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy będzie można 

obstąpić od nałożenia kary administracyjnej, ze względu na ważny interes obowiązanego lub 

interes publiczny.  

Propozycja poprawki powinna ulec modyfikacji w przypadku przyjęcia propozycji 

poprawki z pkt 20 (możliwość odstąpienia od wymierzenia kary z urzędu). 

Propozycja poprawki: 

– w art. 24 po ust. 1 dodaje się ust. ... w brzmieniu: 

„.... W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podmiotu wysyłającego, 

podmiotu odbierającego albo przewoźnika lub interesem publicznym, na wniosek 

odpowiednio podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika, organ może 
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odstąpić od nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem art. 26 

ust. 3.”; 

23) art. 32 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. 

Zgodnie z powyższym przepisem, kierujący pojazdem ponosi odpowiedzialność 

wykroczeniową za przewóz towarów bez posiadania numeru referencyjnego (dokumentu 

zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo 

dokumentu, o którym mowa w art. 3 ust. 5). Odpowiedzialność ta zagrożona jest karą 

grzywny w wysokości od 5 tys. do 7,5 tys. zł. Uzasadnienie do projektu ustawy nie wyjaśnia 

odstąpienia od kodeksowego wymiaru kary grzywny – od 20 zł do 5 tys. zł (Kodeks 

wykroczeń). W szczególności wyjaśnienia wymaga określenie dolnej granicy na poziomie 

5 tys. zł. Można zadać pytanie, czy tak wysoko zakreślona dolna granica kary pozwoli oddać 

wszystkie (łagodzące) okoliczności sprawy. 

24) art. 39 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. 

Ustawa zakłada, że przepisy wprowadzające odpowiedzialność administracyjną (kary 

pieniężne) i odpowiedzialność wykroczeniową (kara grzywny) wejdą w życie w terminie 

późniejszym niż pozostałe przepisy ustawy.  

Zróżnicowanie terminu wejścia w życie poszczególnych przepisów ustawy jest 

dopuszczalnym zabiegiem legislacyjnym, pod warunkiem, że jest to niezbędne do 

zrealizowania celu ustawy oraz nie narusza jej spójności (zob. § 44 Zasad techniki 

prawodawczej).  

Zróżnicowanie terminu wejścia w życie opiniowanej ustawy narusza jej spójność. 

Zwraca uwagę, że wchodzące wcześniej w życie (w zasadniczym terminie 14 dni od dnia 

ogłoszenia ustawy) przepisy art. 30 oraz art. 31 ust. 1 i ust. 3 w swoim brzmieniu odsyłają do 

wchodzących w życie później (z dniem 1 maja 2017 r.) przepisów art. 21 ust. 1 i 2 oraz 

art. 22 ust. 1 i 2. Podobnie, odesłania do wchodzącego później w życie art. 32 ustawy, 

zawierają nowelizowane z wcześniejszą data przepisy art. 96 § 1ab Kodeksu postępowania 

w sprawach o wykroczenia oraz art. 56 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym.  

Powyższe może utrudnić bezkolizyjne skonstruowanie norm wynikających z przepisów  

o różnej vacatio legis. W szczególności trudno jest założyć, że zasadnym jest wcześniejsze 
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pobranie kaucji na poczet kary z art. 22 ust. 1 albo 2 (w okresie od 14 dni od dnia ogłoszenia 

ustawy do 30 kwietnia 2017 r.), jeśli nałożenie samej kary będzie możliwe dopiero od dnia 

1 maja 2017 r.  

Propozycja poprawki przewiduje poszerzenie katalogu przepisów, o „odroczonym” 

terminie wejścia w życie. Zakłada, że będą to wszystkie przepisy związane z nakładaniem kar 

administracyjnych oraz wymierzeniem kary grzywny, czyli (również) art. 26 ust. 4 i art. 27 

ust. 3 (upoważnienie do wydania rozporządzenia powinno wchodzić w życie w jednym 

terminie z przepisami materialnymi, które wykonuje), art. 29 (przy założeniu, że celem 

powiadomienia jest jedynie nałożenie kary administracyjnej), art. 30 (z założeniem 

analogicznym jak w przypadku art. 29), art. 31, art. 34 oraz art. 35 pkt 2 ustawy. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 39 wyrazy „art. 21–25, art. 26 ust. 1–3 i ust. 5, art. 27 ust. 1 i 2, art. 28 oraz art. 

32” zastępuje się wyrazami „art. 21–32, art. 34 oraz art. 35 pkt 2”. 
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