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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Panie Premierze! 
Zwrócili się do mnie z następującym pismem międzynarodowi przewoźnicy drogowi w Polsce. 
„2 kwietnia 2012 r. prezydent Federacji Rosyjskiej D. Miedwiediew podpisał ustawę federalną o sygnatu-

rze N 31-RZ wprowadzającą zmiany w zakresie wykorzystania środków transportu zarejestrowanych w in-
nych państwach oraz wykonania bez odpowiednich zezwoleń międzynarodowych przewozów samochodo-
wych ładunków i pasażerów. Ustawa ta wprowadza drastyczny wzrost kar za naruszenie przepisów dotyczą-
cych międzynarodowych przewozów drogowych. Przepisy wejdą w życie po upływie trzydziestu dni od ich 
opublikowania, czyli 2 maja 2012 r. 

Ustawa budzi głębokie zaniepokojenie środowiska polskich międzynarodowych przewoźników drogo-
wych, bowiem od kilku lat strona rosyjska w sposób niezgodny z umową zawartą między rządem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych z dnia 
30 sierpnia 1966 r., konwencją CMR oraz innymi przepisami międzynarodowymi klasyfikuje część przewo-
zów dwustronnych wykonywanych przez polskich międzynarodowych przewoźników drogowych, traktując 
je jako przewozy do krajów trzecich” – chodzi o to, że traktuje się je jako przewozy niedozwolone i żąda się 
specjalnych mocno limitowanych zezwoleń na przewóz. 

Taka interpretacja tych przepisów i wynikająca z niej praktyka rosyjskich służb kontrolnych jest zdaniem 
przewoźników niezgodna z prawem międzynarodowym i umową polsko-rosyjską. Polscy przewoźnicy będą 
więc narażeni na bardzo poważne skutki finansowe. Ich konsekwencją może być wyparcie polskich przewoź-
ników z rynków przewozów międzynarodowych w kierunku wschodnim. 

„Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce wielokrotnie podnosiło już ten pro-
blem i między innymi z naszej – czyli ich – inicjatywy zostały podjęte przez Ministerstwo Infrastruktury 
działania na forum Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, gdzie wniesiono pod obrady Grupy Roboczej 
SC-1 sprawę prawidłowej interpretacji przepisów prawa międzynarodowego w tym zakresie. 

W związku z tym, że nowe przepisy prawa wchodzą w życie już w maju, a ewentualne decyzje EKG ONZ 
mogą być prawdopodobnie podjęte na najbliższej sesji Grupy Roboczej SC1, czyli w dniach 22 – 
24 października 2012 r., uważamy za niezbędne i pilne jednoznaczne wyjaśnienie ze stroną rosyjską wątpli-
wości związanych z prowadzonymi przez polskich przewoźników przewozami. 

Wobec drastycznie wysokich kar, jakie przewiduje nowa ustawa FR – sięgających kwoty 60 tysięcy zł – 
nie można narażać polskich przewoźników drogowych na tak poważne konsekwencje, grożące nawet utratą 
pojazdów używanych do wykonania tych przewozów”. 

Od kilku lat środowisko domaga się wprowadzenia skutecznego systemu kontroli polskich zezwoleń wy-
korzystywanych przez zagranicznych przewoźników. Do dzisiaj pomimo zapewnień i składanych deklaracji 
kontrola taka nie funkcjonuje, a strona rosyjska prowadzi bardzo szczegółową kontrolę polskich przewoźni-
ków. Kontrola ta obejmuje dosłownie 100% przejeżdżających pojazdów. Zdecydowanie utrudnia to prowa-
dzenie rozmów dwustronnych Polski i Federacji Rosyjskiej w zakresie wymiany zezwoleń na przewozy dro-
gowe towarów. 

Przesyłając do Pana Premiera niniejszą informację, oczekuję podjęcia pilnych działań, które uchroniłyby 
polskich przedsiębiorców transportowych przed dramatycznymi konsekwencjami, jakie może przynieść 
wprowadzenie tej niekorzystnej ustawy. 

Zdaniem przewoźników niezbędne są pilne rozmowy z odpowiednimi władzami Federacji Rosyjskiej 
w celu precyzyjnego i niebudzącego wątpliwości określenia zasad przewozów wykonywanych przez prze-
woźników obu państw. 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 
 




