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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. 

o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów 

 

(druk nr 868) 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 

przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138, 1000, i 1039) 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   data zakończenia przewozu towaru - datę dostarczenia towaru na terytorium kraju do 

miejsca wskazanego w zgłoszeniu albo datę objęcia na terytorium kraju procedurą celną 

towaru będącego przedmiotem przewozu albo datę wywozu towaru z terytorium kraju; 

2)   
( )

 kierujący - osobę fizyczną: 

a)  która kieruje pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów składającym się z 

pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy w rozumieniu ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.), 

b)  będącą maszynistą w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650 i 927); 

<2a) lokalizator – telekomunikacyjne urządzenie końcowe wykorzystujące technologie 

pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, na którym zainstalowano 

oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 

służące do monitorowania trasy przewozu towaru;> 

3)   nadawca towaru - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą 

wysyłki towaru będącego przedmiotem przewozu; 

<3a) numer lokalizatora – indywidualny numer przydzielany podczas instalacji 

oprogramowania, o którym mowa w pkt 2a;> 

4)   numer referencyjny - unikatowy identyfikator nadawany zgłoszeniu; 
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<4a) numer urządzenia – indywidualny numer urządzenia przekazującego dane 

geolokalizacyjne środka transportu do zewnętrznego systemu lokalizacji używanego 

przez przewoźnika;> 

5)   odbiorca towaru - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, do której ma 

być dostarczony towar będący przedmiotem przewozu; 

6)   podmiot odbierający - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w 

przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.); 

7)   podmiot wysyłający - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą: 

a)  dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług: 

–  ostatniej przed rozpoczęciem przewozu towarów - w przypadku gdy jest dostawcą 

towaru, a po wydaniu towaru jest on przewożony na rzecz podmiotu odbierającego, 

–  uprawnioną do rozporządzania towarami jak właściciel w momencie rozpoczęcia 

przewozu - w przypadku gdy dostarcza towary na rzecz podmiotu odbierającego w 

celu dokonania dostawy towarów po zakończeniu przewozu towarów, 

b)  wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. 

a, 

c)  eksportu towarów w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a; 

8)   przewoźnik - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, wykonującą przewóz 

towarów; 

9)   
( )

 przewóz towarów - przemieszczanie towaru na lub przez terytorium kraju środkiem 

transportu po drodze publicznej albo krajowej sieci kolejowej, z uwzględnieniem 

postojów wymaganych podczas tego przemieszczania, przeładunku oraz rozładunku; 

10)  
( )

 rodzaj towaru - towar klasyfikowany do jednej pozycji Nomenklatury Scalonej, o 

której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.), zwanej dalej "CN; 

11)  
( )

 środek transportu - pojazd: 
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a)  samochodowy lub zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz 

przyczepy lub naczepy w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym, 

b)  kolejowy bez napędu w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym; 

12)  terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

13)  terytorium państwa członkowskiego - terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

14)  terytorium państwa trzeciego - terytorium państwa niewchodzącego w skład Unii 

Europejskiej; 

15)  
( )

 wyznaczone miejsce - miejsce przeznaczone do przechowywania lub strzeżenia środka 

transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, wraz z towarem albo towaru, prowadzone 

przez dyrektora izby administracji skarbowej albo przez podmiot, któremu powierzono 

prowadzenie takiego miejsca; 

<15a) zewnętrzny system lokalizacji – system używany przez przewoźnika gromadzący 

dane geolokalizacyjne środka transportu przekazywane z zainstalowanego w tym 

środku transportu urządzenia wykorzystującego technologie pozycjonowania 

satelitarnego i transmisji danych;> 

16)  
( )

 zgłoszenie - zgłoszenie przewozu towaru do rejestru zgłoszeń określonej ilości tego 

samego rodzaju towaru albo określonych ilości różnych rodzajów towaru przewożonych 

od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia 

towaru, jednym środkiem transportu; 

Art. 4. 

[1. 
( )

 Środkiem technicznym służącym monitorowaniu przewozu towarów jest rejestr zgłoszeń, 

zwany dalej "rejestrem".] 

<1. Środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów obejmują: 

1) rejestr zgłoszeń wraz z modułem gromadzącym i przetwarzającym dane 

geolokalizacyjne, zwany dalej „rejestrem”; 

2) lokalizator; 

3) zewnętrzny system lokalizacji, który przekazuje do rejestru dane 

geolokalizacyjne środka transportu.> 
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2. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

3. 
( )

 Rejestr prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który jest administratorem 

danych przetwarzanych w rejestrze. 

4. W rejestrze gromadzone są dane: 

1)   zawarte w zgłoszeniach, uzupełnieniach zgłoszeń i ich aktualizacjach; 

<1a) geolokalizacyjne przekazywane z lokalizatorów oraz zewnętrznych systemów 

lokalizacji, obejmujące współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka 

transportu, jego prędkość, datę i godzinę pozyskania tych współrzędnych, 

azymut środka transportu, błąd przekazywania danych satelitarnych oraz numer 

lokalizatora albo numer urządzenia;> 

2)   dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 13. 

<4a. Analizę danych gromadzonych w rejestrze może prowadzić wyznaczona jednostka 

sektora finansów publicznych albo instytuty badawcze, o których mowa w ustawie z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736). 

4b. Podmiot, o którym mowa w ust. 4a, przekazuje Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej na bieżąco wyniki analizy danych gromadzonych w rejestrze. 

4c. Podmiot, o którym mowa w ust. 4a, może wykonywać również czynności związane z 

technicznym utrzymaniem i rozwojem środków, o których mowa w ust. 1. 

4d. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 4a i 4c, instytuty badawcze, o których 

mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, otrzymuje 

dotację celową z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister 

właściwy do spraw finansów publicznych.> 

[5. Dane przetwarzane w rejestrze są przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia.] 

<5. Dane, o których mowa w ust. 4: 

1) pkt 1 i 2 – są przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 

w którym dokonano zgłoszenia; 

2) pkt 1a – są przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy, licząc od daty zakończenia 

przewozu towaru, chyba że przed upływem tego terminu wszczęte zostanie 

postępowanie administracyjne, w którym dane te są niezbędne; w takim 
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przypadku dane geolokalizacyjne są przechowywane do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania administracyjnego.> 

<5a. Szef Krajowej Administracji Skarbowej dokonuje weryfikacji danych, o których 

mowa w ust. 4 pkt 1a, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, usuwając zbędne dane.> 

6. Do danych gromadzonych w rejestrze nie stosuje się przepisu, o którym mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

<7. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia nieodpłatnie oprogramowanie, o 

którym mowa w art. 2 pkt 2a. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra wymogi 

techniczne przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu do rejestru 

z zewnętrznego systemu lokalizacji i określi sposób przekazywania tych danych. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

wyznaczyć jednostkę sektora finansów publicznych albo instytuty badawcze, o 

których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, do: 

1) dokonywania analizy danych z rejestru oraz wskazać zakres danych 

podlegających tej analizie, 

2) wykonywania czynności związanych z technicznym utrzymaniem i rozwojem 

środków, o których mowa w ust. 1, oraz wskazać zakres tych czynności 

– uwzględniając przygotowanie techniczne wyznaczanego podmiotu i jego 

doświadczenie w analizie danych, w szczególności danych geolokalizacyjnych 

oraz w zakresie utrzymania i rozwoju technologii teleinformatycznych. 

10. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 9, jest podmiotem, który jest 

nadzorowany przez ministra innego niż minister właściwy do spraw finansów 

publicznych, rozporządzenie, o którym mowa w ust. 9, wydaje się w porozumieniu z 

właściwym ministrem.> 

Art. 5. 

1. W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju podmiot 

wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru, przesłać do rejestru 

zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer 

przewoźnikowi. W przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "dostawą towarów", podmiot 
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wysyłający jest obowiązany również przekazać numer referencyjny podmiotowi 

odbierającemu. 

2. W przypadku dostawy towarów zgłoszenie zawiera: 

1)   planowaną datę rozpoczęcia przewozu; 

2)   dane podmiotu wysyłającego obejmujące: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę, 

b)  adres zamieszkania albo siedziby; 

3)   dane podmiotu odbierającego obejmujące: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę, 

b)  adres zamieszkania albo siedziby; 

4)   numer identyfikacji podatkowej podmiotu wysyłającego albo numer, za pomocą 

którego podmiot wysyłający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i 

usług albo podatku od wartości dodanej; 

5)   numer identyfikacji podatkowej podmiotu odbierającego albo numer, za pomocą 

którego podmiot odbierający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i 

usług albo podatku od wartości dodanej; 

6)   dane adresowe miejsca załadunku towaru; 

7)   
( )

 dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju 

towaru, pozycji CN , ilości, masy brutto lub objętości towaru. 

3. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów albo eksportu towarów w 

rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zgłoszenie 

zawiera: 

1)   planowaną datę rozpoczęcia przewozu; 

2)   dane podmiotu wysyłającego obejmujące: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę, 

b)  adres zamieszkania albo siedziby; 

3)   dane odbiorcy towaru obejmujące: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę, 

b)  adres zamieszkania albo siedziby; 

4)   numer identyfikacji podatkowej podmiotu wysyłającego albo numer, za pomocą 

którego podmiot wysyłający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i 

usług albo podatku od wartości dodanej; 
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5)   w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów numer, za pomocą którego 

odbiorca towaru jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo 

podatku od wartości dodanej; 

6)   dane adresowe miejsca załadunku towaru; 

7)   
( )

 dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju 

towaru, pozycji CN , ilości, masy brutto lub objętości towaru; 

8)   
( )

 numer zezwolenia albo pozwolenia uprawniającego do obrotu produktami 

leczniczymi oraz nazwę organu wydającego. 

4. 
( )

 W przypadku przewozu towaru, o którym mowa w ust. 1, przewoźnik jest obowiązany 

przed rozpoczęciem przewozu towaru : 

1)   po drodze publicznej uzupełnić zgłoszenie o: 

a)  dane przewoźnika obejmujące: 

–  imię i nazwisko albo nazwę, 

–  adres zamieszkania albo siedziby, 

b)  numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego 

przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo 

podatku od wartości dodanej, 

c)  numery rejestracyjne środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, 

d)  datę faktycznego rozpoczęcia przewozu towaru, 

e)  planowaną datę zakończenia przewozu towaru, 

f)  numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 

2018 r. poz. 12, 79, 138, 650 i 1039), o ile są wymagane, 

g)  dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsce zakończenia przewozu na 

terytorium kraju, 

h)  numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi [;] 

<,> 

<i) numer lokalizatora albo numer urządzenia;> 

2)   po krajowej sieci kolejowej uzupełnić zgłoszenie o: 

a)  dane przewoźnika obejmujące: 

–  imię i nazwisko albo nazwę, 

–  adres zamieszkania albo siedziby, 
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b)  numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego 

przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo 

podatku od wartości dodanej, 

c)  numer pociągu, 

d)  numer pojazdu kolejowego bez napędu, 

e)  datę faktycznego rozpoczęcia przewozu towaru, 

f)  planowaną datę zakończenia przewozu towaru, 

g)  dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsce zakończenia przewozu na 

terytorium kraju, 

h)  numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi [.] 

<,> 

<i) numer lokalizatora albo numer urządzenia.> 

5. W przypadku dostawy towarów podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o 

odbiorze towaru, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia 

towaru. 

Art. 6. 

1. W przypadku przewozu towaru z terytorium państwa członkowskiego albo z terytorium 

państwa trzeciego na terytorium kraju podmiot odbierający jest obowiązany, przed 

rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju, przesłać do rejestru zgłoszenie, 

uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi. 

2. Zgłoszenie zawiera: 

1)   dane podmiotu odbierającego obejmujące: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę, 

b)  adres zamieszkania albo siedziby; 

2)   dane nadawcy towarów obejmujące: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę, 

b)  adres zamieszkania albo siedziby; 

3)   numer identyfikacji podatkowej podmiotu odbierającego albo numer, za pomocą 

którego podmiot odbierający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i 

usług albo podatku od wartości dodanej; 

4)   w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług numer, za pomocą którego nadawca 

towarów jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej; 
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5)   dane adresowe miejsca dostarczenia towaru; 

6)   
( )

 dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju 

towaru, pozycji CN , ilości, masy brutto lub objętości towaru. 

3. 
( )

 W przypadku przewozu towaru, o którym mowa w ust. 1, przewoźnik jest obowiązany 

przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju : 

1)   po drodze publicznej uzupełnić zgłoszenie o: 

a)  dane przewoźnika obejmujące: 

–  imię i nazwisko albo nazwę, 

–  adres zamieszkania albo siedziby, 

b)  numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego 

przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo 

podatku od wartości dodanej, 

c)  numery rejestracyjne środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, 

d)  miejsce i datę rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju, 

e)  planowaną datę zakończenia przewozu towaru, 

f)  numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, o ile są wymagane, 

g)  numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi [;] 

<,> 

<h) numer lokalizatora albo numer urządzenia;> 

2)   po krajowej sieci kolejowej uzupełnić zgłoszenie o: 

a)  dane przewoźnika obejmujące: 

–  imię i nazwisko albo nazwę, 

–  adres zamieszkania albo siedziby, 

b)  numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego 

przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo 

podatku od wartości dodanej, 

c)  numer pociągu, 

d)  numer pojazdu kolejowego bez napędu, 

e)  miejsce i planowaną datę rozpoczęcia przewozu na terytorium kraju, 

f)  planowaną datę zakończenia przewozu towaru, 

g)  numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi. [.] 

<,> 
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<h) numer lokalizatora albo numer urządzenia.> 

4. Podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru, nie później niż 

w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru. 

 

Art. 7. 

1. W przypadku przewozu towaru z terytorium jednego państwa członkowskiego na 

terytorium drugiego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego przewoźnik jest 

obowiązany przesłać do rejestru, przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium 

kraju, zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia. 

2.  Zgłoszenie zawiera w przypadku: 

1)   przewozu po drodze publicznej: 

a)  dane przewoźnika obejmujące: 

–  imię i nazwisko albo nazwę, 

–  adres zamieszkania albo siedziby, 

b)  numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego 

przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo 

podatku od wartości dodanej, jeżeli jest obowiązany go posiadać, 

c)  dane nadawcy towarów obejmujące: 

–  imię i nazwisko albo nazwę, 

–  adres zamieszkania albo siedziby, 

d)  dane odbiorcy towarów obejmujące: 

–  imię i nazwisko albo nazwę, 

–  adres zamieszkania albo siedziby, 

e)  miejsce i datę rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju, 

f)  miejsce zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju, 

g)  planowaną datę zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju, 

h)  dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju 

towaru, pozycji CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru, 

i)  numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi, 

j)  numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, o ile są wymagane, 

k)  numery rejestracyjne środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a [;] 

<,> 
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<l) numer lokalizatora albo numer urządzenia;> 

2)   przewozu po krajowej sieci kolejowej: 

a)  dane przewoźnika obejmujące: 

–  imię i nazwisko albo nazwę, 

–  adres zamieszkania albo siedziby, 

b)  numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego 

przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo 

podatku od wartości dodanej, jeżeli jest obowiązany go posiadać, 

c)  dane nadawcy towarów obejmujące: 

–  imię i nazwisko albo nazwę, 

–  adres zamieszkania albo siedziby, 

d)  dane odbiorcy towarów obejmujące: 

–  imię i nazwisko albo nazwę, 

–  adres zamieszkania albo siedziby, 

e)  miejsce i datę rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju, 

f)  miejsce zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju, 

g)  planowaną datę zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju, 

h)  dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju 

towaru, pozycji CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru, 

i)  numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi, 

j)  numer pociągu, 

k)  numer pojazdu bez napędu [.] <,> 

<l) numer lokalizatora albo numer urządzenia.> 

 

Art. 7b. 

1. W przypadku niektórych przewozów towarów może zostać wyłączony obowiązek 

przesłania do rejestru zgłoszenia lub obowiązek, o którym mowa w art. 5 ust. 4 i 5, art. 6 

ust. 3 i 4 [lub art. 8 ust. 1] <art. 8 ust. 1 lub art. 10a ust. 1 i 2>, jeżeli ich realizacja jest 

szczególnie utrudniona, ze względu na specyfikę rodzaju przewozu, towarzyszące mu 

warunki techniczne, specyfikę przewozu danego towaru lub rodzaj transakcji podlegającej 

zgłoszeniu, a przedmiot danego obowiązku można zrealizować w inny sposób lub można 

od niego odstąpić ze względu na niskie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości wynikające 
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z tego zwolnienia - w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 

2. 

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

rozporządzenia, przypadki, w których przewóz towarów jest wyłączony z obowiązku 

przesłania do rejestru zgłoszenia lub obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 i 5, art. 6 

ust. 3 i 4 [lub art. 8 ust. 1] <art. 8 ust. 1 lub art. 10a ust. 1 i 2>, lub warunki takiego 

wyłączenia, uwzględniając stopień obciążenia administracyjnego, skuteczność 

monitorowania przewozu towarów oraz ryzyko powstania uszczupleń w zakresie podatku 

od towarów i usług lub podatku akcyzowego. 

 

<Art. 10a. 

1. Przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, jest 

obowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka 

transportu objętego tym zgłoszeniem. 

2. Przewoźnik jest obowiązany wyposażyć środek transportu, o którym mowa w ust. 1, 

w lokalizator. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli dane geolokalizacyjne środka transportu są 

przekazywane do rejestru z zewnętrznego systemu lokalizacji. 

 

Art. 10b. 

W przypadku gdy środek transportu jest wyposażony w lokalizator, kierujący jest 

obowiązany: 

1) włączyć lokalizator: 

a) przed rozpoczęciem przewozu towaru – w przypadku przewozu towaru, 

o którym mowa w art. 5 ust. 1, a w przypadku kilku miejsc załadunku na 

terytorium kraju, z chwilą rozpoczęcia przewozu towaru z pierwszego miejsca 

załadunku na terytorium kraju, 

b) z chwilą rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju – w przypadku 

przewozu towaru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1; 

2) wyłączyć lokalizator nie wcześniej niż z chwilą: 

a) dostarczenia towaru do miejsca dostarczenia towaru na terytorium kraju, 

a w przypadku kilku miejsc dostarczenia towaru na terytorium kraju z chwilą 
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dostarczenia towaru do ostatniego miejsca dostarczenia towaru na terytorium 

kraju, 

b) zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju. 

 

Art. 10c. 

1. W przypadku stwierdzenia trwającej dłużej niż godzinę niesprawności lokalizatora 

albo zewnętrznego systemu lokalizacji, kierujący, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. 

a, jest obowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu 

samochodowym lub w najbliższej zatoce postojowej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kierujący środkiem transportu, o którym 

mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, przewożący towary niebezpieczne określone w Umowie 

europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1119) jest obowiązany zatrzymać środek transportu na najbliższym 

parkingu samochodowym lub w innym miejscu zapewniającym postój, z 

uwzględnieniem przepisów działu 8.4 i 8.5 tej umowy. 

3. Przewóz towaru środkiem transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, może być 

kontynuowany po: 

1) przywróceniu sprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji 

albo 

2) przeładunku towaru na środek transportu wyposażony w sprawny lokalizator 

albo którego dane geolokalizacyjne są przekazywane do rejestru z zewnętrznego 

systemu lokalizacji, albo 

3) wyposażeniu środka transportu w sprawny lokalizator, albo 

4) nałożeniu zamknięć urzędowych na środek transportu lub towar albo 

zarządzeniu konwoju, o którym mowa w art. 67 ustawy z dnia 16 listopada 2016 

r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 

1039). 

4. Rozstrzygnięcie w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, jest podejmowane przez 

naczelnika urzędu celno-skarbowego, na terenie którego znajduje się środek 

transportu, po uzyskaniu informacji od przewoźnika dotyczącej potrzeby 

kontynuowania przewozu towaru. 
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5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3, przepis art. 10b stosuje się 

odpowiednio.> 

Art. 12. 

1. Podmiotami uprawnionymi do korzystania z danych zgromadzonych w rejestrze oraz ich 

przetwarzania za pomocą telekomunikacyjnego urządzenia końcowego są: 

1)   w celu wykonywania kontroli przewozu towarów: 

a)  funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, 

b)  Policja, 

c)  Straż Graniczna, 

d)  Inspekcja Transportu Drogowego; 

2)   funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i pracownicy organów Krajowej 

Administracji Skarbowej w toku postępowania podatkowego, wykonywania kontroli 

podatkowej lub kontroli celno-skarbowej; 

3)   
( )

 Główny Inspektor Farmaceutyczny w zakresie niezbędnym do realizacji jego 

ustawowych zadań. 

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wyrazić zgodę na nieodpłatne udostępnianie 

danych zgromadzonych w rejestrze, na wniosek: 

1)   organów Policji, 

2)   organów Inspekcji Transportu Drogowego, 

3)   organów Straży Granicznej, 

4)   Ministra Obrony Narodowej, 

5)   Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

6)   Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych 

- jeżeli dane te są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań innych niż określone w 

ust. 1 pkt 1. 

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Wywiadu, 

Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

udostępnia nieodpłatnie dane z rejestru, jeżeli są one niezbędne do realizacji ich 

ustawowych zadań. Dane z rejestru są przekazywane funkcjonariuszom tych organów bez 

konieczności każdorazowego przedstawiania przez nich imiennego upoważnienia 

wydanego przez te organy, okazywanego wraz z legitymacją służbową. 
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<3a. Szef Krajowej Administracji Skarbowej nieodpłatnie udostępnia dane 

zgromadzone w rejestrze, również na wniosek: 

1) sądu, 

2) prokuratora 

– w związku z toczącym się postępowaniem.> 

4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia organom, o których mowa w ust. 3, 

dane z rejestru w drodze teletransmisji, jeżeli dane te są niezbędne do realizacji ich 

ustawowych zadań oraz jednostka organizacyjna odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby 

Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego będąca odbiorcą 

informacji spełnia łącznie następujące warunki: 

1)   posiada urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu 

oraz jakie dane uzyskał; 

2)   posiada zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   specyfika lub zakres wykonywanych zadań uzasadnia takie udostępnienie. 

 

Art. 13. 

1. Kontrola przewozu towarów polega na sprawdzeniu przestrzegania obowiązków w zakresie 

odpowiednio: 

1)   dokonywania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia; 

2)   zgodności danych zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym; 

3)   posiadania numeru referencyjnego, dokumentu zastępującego zgłoszenie i 

potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu, o 

którym mowa w art. 3 ust. 7 [.] <;> 

<4) przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu.> 

[2. Kontrola obejmuje weryfikację danych zawartych w dokumentach okazanych przez 

kierującego oraz dokonanie oględzin towaru, w tym pobranie próbki towaru.] 

<2. Kontrola obejmuje weryfikację danych zawartych w dokumentach okazanych przez 

kierującego, dokonanie oględzin towaru, w tym pobranie próbki towaru, oraz 

weryfikację wskazań lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji.> 

2a. W przypadku kontroli przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, objętych 
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obowiązkiem, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne, wymagających szczególnych warunków przechowywania, można 

skierować je w celu dokonania oględzin do hurtowni farmaceutycznej prowadzonej przez 

przedsiębiorcę, z którym Główny Inspektor Farmaceutyczny zawarł umowę, o której 

mowa w art. 37ay ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. 

3. Kontrolę przewozu towarów przeprowadzają funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. 

4. Kontrolę przewozu towarów, przy wykonywaniu swoich ustawowych zadań, mogą również 

przeprowadzać: 

1)   funkcjonariusze Policji; 

2)   funkcjonariusze Straży Granicznej; 

3)   inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. 

5. Kierujący jest obowiązany w toku kontroli przewozu towarów, na żądanie funkcjonariusza 

Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariusza Policji, funkcjonariusza Straży Granicznej oraz 

inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, zwanego dalej "kontrolującym": 

1)   okazać wymagane prawem dokumenty związane z przewozem towaru; 

2)   podać numer referencyjny właściwy dla dokonywanego przewozu towaru albo 

udostępnić dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia dokumentu 

zastępującego zgłoszenie albo dokument, o którym mowa w art. 3 ust. 7; 

3)   umożliwić kontrolującemu wykonywanie czynności określonych w ust. 2. 

6. 
( )

 W toku kontroli przewozu towarów kontrolującemu przysługują uprawnienia określone 

w przepisach regulujących zakres działania kontrolującego. W celu zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania systemu monitorowania przewozu kontrolujący 

współpracują ze sobą przy wykonywaniu kontroli. Zakres i warunki współpracy 

kontrolujących określa porozumienie. 

6a. 
( )

 W przypadku, o którym mowa w art. 12a ust. 4, kontrolę przeprowadza się w miejscu 

wskazanym w zgłoszeniu, uwzględniając specyfikę przewozów kolejowych w oparciu o 

rozkład jazdy pociągów, jeżeli zapewnione są wymogi bezpieczeństwa przeprowadzenia 

kontroli. 

7. W przypadku: 

1)   stwierdzenia nieprawidłowości w toku kontroli lub na żądanie kontrolowanego, 

2)   pobrania próbki towaru, 

3)   nałożenia zamknięć urzędowych 

- kontrolujący sporządza protokół. 
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8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw transportu 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów, uwzględniając 

potrzebę zapewnienia sprawnego i skutecznego wykonywania czynności; 

2)   wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli przewozu towarów, uwzględniając 

potrzebę zapewnienia prawidłowego dokumentowania czynności kontroli oraz 

jednolitości stosowanej dokumentacji. 

 

Art. 14. 

W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli przewozu towarów niedokonania zgłoszenia 

przewóz towarów może być kontynuowany po przesłaniu odpowiednio przez podmiot 

wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnika zgłoszenia i uzyskaniu numeru 

referencyjnego, z wyjątkiem art. 16 ust. 1 i 1a. <Przepisy art. 10b pkt 1 i art. 10c ust. 3 

pkt 2–4 stosuje się odpowiednio.> 

Art. 22. 

1. W przypadku: 

1)   niedokonania zgłoszenia przez przewoźnika, 

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

towarowi wskazanemu przez przewoźnika w zgłoszeniu 

3)   
( )

 niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 3 i 4 oraz art. 15 ust. 3 

- na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 20 000 zł. 

2.  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 10 000 zł. 

<2a. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku, o którym mowa w art. 10a ust. 1, 

na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 10 000 zł. 

2b. Odstępuje się od nałożenia kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku, o którym 

mowa w art. 10a ust. 1, jeżeli jego niedopełnienie wynikało z niedostępności 

rejestru.> 

[3. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem przewoźnika lub interesem publicznym, 

na wniosek przewoźnika lub z urzędu, organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej, 

o której mowa w ust. 1 albo 2, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3.] 
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<3. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem przewoźnika lub interesem 

publicznym, na wniosek przewoźnika lub z urzędu, organ może odstąpić od 

nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1–2a, z uwzględnieniem art. 26 ust. 

3.> 

Art. 30.
 

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo 

kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 

723 i 1000), prowadzonych wobec podmiotu kontrolowanego lub strony postępowania, 

naruszeń podlegających zgodnie z ustawą karze pieniężnej organem właściwym do 

wymierzenia kary pieniężnej jest naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze 

względu na siedzibę organu, który ujawnił naruszenie. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, gdy naruszenia dotyczą podmiotów, które mają 

siedzibę na terytorium państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, albo nie można 

ustalić właściwości miejscowej naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary 

pieniężnej, organem właściwym do nałożenia kary pieniężnej jest wyznaczony naczelnik 

urzędu celno-skarbowego. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, organ Krajowej Administracji Skarbowej, 

który ujawnił naruszenie, przekazuje dokumenty związane z ujawnionym naruszeniem 

naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu do nałożenia kary pieniężnej. 

4. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, ustalono, że nie doszło do uszczuplenia 

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, nie wszczyna się postępowania w 

sprawie o nałożenie kary pieniężnej. Przepisu ust. 3 nie stosuje się. 

[5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do przewoźników.] 

<5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do: 

1) przewoźników; 

2) przewozu towarów, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3a.> 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, 

naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej, w przypadkach, o 

których mowa w ust. 2, uwzględniając przygotowanie organizacyjne tego organu do 

prowadzenia postępowań w sprawach o nałożenie kary pieniężnej. 
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Art. 31. 

1. W przypadkach, o których mowa [w art. 22 ust. 1 albo 2]  <w art. 22 ust. 1–2a>, jeżeli 

przewoźnik ma siedzibę w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana 

umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu należności bądź 

możliwość egzekucji należności nie wynika wprost z przepisów międzynarodowych oraz 

przepisów tego państwa, kontrolujący pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej 

przyszłej karze pieniężnej. Przepisy art. 15 ust. 5-11 stosuje się. 

2. W przypadku nieuiszczenia kaucji, o której mowa w ust. 1, środek transportu wraz z 

towarem jest kierowany albo usuwany do najbliższego wyznaczonego miejsca, które 

spełnia warunki przechowywania towarów będących przedmiotem przewozu. 

3. Zwrot środka transportu wraz z towarem z wyznaczonego miejsca, z wyjątkiem art. 16 ust. 

3-6, następuje po uiszczeniu kary pieniężnej, o której mowa [w art. 22 ust. 1 albo 2] <w 

art. 22 ust. 1–2a>, albo kaucji w wysokości równej wysokości tej kary oraz opłat 

ustalonych w postanowieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 3. 

4. W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej w ciągu 60 dni od dnia, w którym decyzja 

nakładająca karę pieniężną stała się ostateczna, do środka transportu stosuje się 

odpowiednio przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.) 

dotyczące egzekucji należności pieniężnych z ruchomości. 

 

Art. 32. 

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

kierującego , o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a, bez numeru referencyjnego, dokumentu 

zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie 

albo dokumentu, o którym mowa w art. 3 ust. 7, kierujący podlega karze grzywny w 

wysokości od 5000 do 7500 zł.] 

<1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli: 

1) rozpoczęcia przewozu towaru przez kierującego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 

lit. a, bez numeru referencyjnego, bez dokumentu zastępującego zgłoszenie i 

potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu, o 

którym mowa w art. 3 ust. 7, 

2) niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 10b, 

3) niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 10c ust. 1 
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– kierujący podlega karze grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł.> 

2. Kontrolującemu będącemu: 

1)   funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej, 

2)   funkcjonariuszem Policji, 

3)   funkcjonariuszem Straży Granicznej, 

4)   inspektorem Inspekcji Transportu Drogowego 

- przysługuje prawo do nakładania i pobierania grzywny w drodze mandatu karnego za 

czyn, o którym mowa w ust. 1. 

3. Orzekanie w sprawie nałożenia grzywny, o której mowa w ust. 1, następuje w trybie 

określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 i 1948). 


