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Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, zwana potocznie 
pakietem przewozowym, obowiązuje od 18 kwietnia 2017 r., a kary są nakładane 
od 1 maja. Przepisy są elementem walki fiskusa z wyłudzeniami w VAT, ale 
jednocześnie tworzą nowe obowiązki dla przedsiębiorców przewożących określone 
towary. Ponadto za niespełnienie wymagań grożą wysokie kary. 

W broszurze podpowiadamy:
• jakie towary zostały objęte monitorowaniem, a jakie nie,
• jak poprawnie zgłosić przewozy towarów,
• jakie kary grożą za błędy podczas przewozu,
• jak przebiega kontrola przewozu towarów.
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Załóż BEZPŁATNE KONTO TESTOWE
 na portalu Transport-expert.pl i korzystaj 
ze wskazówek ekspertów aż przez 7 dni. 

Bez zobowiązań!
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W branży transportowej nieprzewidziane wcześniej sytuacje 
wymuszają niejednokrotnie organizację dodatkowego przewozu 
lub szukanie zastępstwa. Z uwagi na obowiązujące przepisy, nie 
zawsze można polecić kierowcy wykonanie zadania, pomimo  
że deklaruje dyspozycyjność do jego realizacji.

Zagadnienie zastępstwa kierowcy warto omówić na przykładzie, w któ-
rym pracownik-kierowca 26 października 2015 r. świadczył pracę w godzi-
nach 7.00–15.00.

ciąg dalszy na stronie 4

Podczas rutynowych kontroli inspektorzy transportu drogowego 
kontrolują nie tylko dokumenty firmy, kierowcy i pojazdu, ale 
także dopuszczalne gabaryty pojazdu oraz sprawdzają, czy nie 
zostały przekroczone parametry w zakresie masy pojazdu oraz 
nacisków osi. Ten ostatni parametr stanowi niestety największy 
problem dla przewoźników, ponieważ na miejscu załadunku 
najczęściej są tylko wagi całościowe, które nie mierzą nacisków 
osi. Dlatego podczas załadunku trudno jest określić faktyczny 
nacisk na poszczególne osie pojazdu, a tylko niektóre pojazdy 
mają czujniki nacisku osi.

Dodatkowym problemem jest to, że znaczna część załadunków odbywa 
się przy drogach o niskiej nośności. Tak więc żeby dojechać do drogi 
o zwiększonym nacisku, trzeba uzyskać od zarządcy drogi odpowiednie 
zezwolenie, a to kosztuje i jest czasochłonne.

Jeżeli przewoźnik nie ma takiego zezwolenia i przytrafi się kontrola, 
może być nałożona kara. Przy czym w przypadku przekroczenia wyłącznie 
nacisku osi odpowiedzialność poniesie w zasadzie tylko firma transportowa, 
wyjątkiem jest przewóz materiałów sypkich lub drewna, podczas którego 
samo przekroczenie nacisku osi nie może skutkować nałożeniem sankcji.

ciąg dalszy na stronie 14
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źnikom i kierowcom zależy na tym, żeby przyjęte zlecenia 
konywane terminowo. Różnymi sposobami mogą chcieć 
alizować prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień 
nowanych przestojów. Takim przestojem, często uwa-
przez nich za niepotrzebny, może być kontrola drogowa 
ji Transportu Drogowego lub innych służb. Szczegółow

a czasu pracy kierowcy, stanu technicznego pojazdu lu
egulacji związanych z wykonywaniem przewozu drogo
ęsto zajmuje sporo czasu. Unikanie kontroli może się
okazać kosztowne.

y uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek stosować się do p
nałów wydawanych przez osoby uprawnione do kontroli. Je
zignoruje sygnał, że ma się zatrzymać w wyznaczonym miej

nariusze dogonią go i ponownie wydadzą mu polecenie.
o tzw. zatrzymanie dynamiczne. Jeśli kierowca nadal nie bę
ę podporządkować poleceniom, wówczas o pomoc w zatrzy
ostanie poproszona policja.
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oddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia 
w całości lub w części Inspekcja Transportu Drogowe

a karę w wysokości 10.000 zł. Do rzadkości należą 
e, w których przedsiębiorca oświadcza, że nie podda 
roli. Zwykle do takiego naruszenia dochodzi w wyniku
czywistych zachowań kontrolowanego. Jednakże 
w takim przypadku mogą grozić wysokie kary.

y zatem grożą tak wysoki kary? Dla kontrolowanego koszto
okazać nieokazanie wymaganych dokumentów – rejestru 

czy pojazdów albo innych dokumentów związanych z wyko
przewozu, jak również okazywanie podrobionych dokumen
onych wyłącznie na potrzeby kontroli ITD.

n kontrolny ma obowiązek powiadomić pisemnie przedsiębi
zamierza przeprowadzić kontrolę co najmniej siedem dni p

ciem. Zawiadomienia najczęściej są rozsyłane pocztą, ale zd
zwożą je inspektorzy.
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Rozliczanie czasu pracy kierowców zgodnie z prawem! 
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sowanie zawartych w publikacji „Monitorowanie przewozów towarów – sprostaj nowym obowiązkom” 
wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

Podstawa prawna: 
� � rozporządzenie ministra rozwoju i finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów 

i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń z 12 kwietnia 
2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 787),

� � rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitoro-
wania drogowego towarów – w uzgodnieniach międzyresortowych,

� � ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, 
podpisana przez prezydenta 31 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 708),

� � rozporządzenie ministra rozwoju i finansów w sprawie sposobu dokumentowania 
przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów 
z 13 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 789).
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