
Uzasadnienie 

 

W art. 20 ustawy z dnia ….. 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 
zmieniono ustawę o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz 
obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857, z późn. zm.), w tym art. 3 ust. 11 tej 
ustawy zawierający delegację do wydania aktu wykonawczego. Konsekwencją ww. zmiany jest 
obowiązek wydania nowego rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty 
systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 
opałowymi. 

Mając na względzie zagrożenie bezpieczeństwa narodowego w ustawie o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego wprowadzono zakaz przywozu i przewozu towaru  
objętego pozycjami 2701 oraz 2704 Wspólnej Taryfy Celnej3, pochodzącego z terytorium 
Federacji Rosyjskiej albo Białorusi, przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaczynającego 
i kończącego się poza tym terytorium.  

W związku z wprowadzeniem ww. zakazu, w celu zapewnienia monitorowania przewozu 
towaru objętego pozycją 2701 oraz 2704 Wspólnej Taryfy Celnej, zostanie on objęty systemem 
SENT. 

Towarem wprowadzanym do projektowanego rozporządzenia są towary z pozycji CN 2701 - 
węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla  i  CN 2704 - koks 
i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel 
retortowy - jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami (CN 2701 i CN 2704) 
przekracza 500 kg. 
Towary te  (CN 2710 i CN 2704) zostały wyłączone spod systemu monitorowania SENT, gdy: 
1)  ich przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie 

monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 
opałowymi - w związku z tym systemem SENT będą objęte tylko przewozy, o których mowa 
w art. 6 i 7 ww. ustawy. 

2) zostały objęte procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, 
wywozu albo powrotnym wywozem - Krajowa Administracja Skarbowa posiada już dane o 
takich przewozach zgłoszonych do innego systemu administracji skarbowej; 

3) przewożone w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 25 kg. 

Drugą merytoryczna zmianą w odniesieniu do rozporządzenia poprzedzającego jest usunięty 
- nieaktualny już - przepis, zgodnie z którym do dnia 31 stycznia 2022 r. systemem 
monitorowania nie były objęte towary z pozycji  CN ex 2711 (gaz LPG), przemieszczane na 
podstawie dokumentu dostawy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym.  

W pozostałym zakresie brzmienie projektowanych przepisów stanowi co do zasady 
powtórzenie poprzedzającego go rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. 
w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i 
kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.). 

Wprowadzenie przepisów ma znaczenie dla podmiotów gospodarczych dokonujących 
przewozu i obrotu towarami CN 2710 i CN 2704. Projekt wpływa na działalność mikro 

                                                 
3 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w 
sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382). 



 2

przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców jedynie w zakresie zgłoszenia do systemu 
SENT towarów objętych pozycjami CN 2710 i CN 2704.  

W paragrafie trzecim projektowanej regulacji zawarty został przepis przejściowy. Ma on na 
celu rozwianie wątpliwości podmiotów realizujących przewozy towarów objętych pozycją CN 
2710 i CN 2704, tzn. przewozów rozpoczętych przed dniem wejścia w życie projektowanego 
rozporządzenia, których zakończenie przewidziane jest po jego wejściu w życie. W odniesieniu 
do tych przewozów będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. 

Rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem wejścia w życie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego.  

Niniejsze rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie podlega 
procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
(Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Materia regulowana przedmiotowym rozporządzeniem nie jest objęta zakresem prawa Unii 
Europejskiej. Projekt nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz uzgodnienia 
z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem 
Centralnym. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 
października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. 
zm.), projekt rozporządzenia został udostępniony z chwilą przekazania do uzgodnień 
międzyresortowych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego 
Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 


