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KONGRES SPEDYTORÓW 

XVII Kongres Spedytorów, 21 kwiecień 2016, Toruń – „Sytuacja gospodarcza Polski i 

jej perspektywy” 

 

21 kwietnia 2016 roku w hotelu Bulwar w 

Toruniu obradował XVII Kongres 

Spedytorów. Tegoroczne spotkanie 

poświęcone ”Sytuacji gospodarczej Polski i jej  

perspektywom” zgromadziło ponad 120 

uczestników -  przedstawicieli branży TSL , 

administracji, świata nauki i prasy. Patronat 

nad Kongresem objęło Ministerstwo 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

oraz  Krajowa Izba Gospodarcza a  patronami 

medialnymi Kongresu były Portal Spedycje.pl 

wspólnie z Polska Gazetą Transportową.  

 

    
 

Spotkanie otworzył przewodniczący Rady 

Izby Marek Tarczyński witając zaproszonych 

gości. Obrady Kongresu rozpoczął wykład 

prof. dr hab. Jerzego Hausera z Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, wybitnego 

naukowca, ekonomisty, autora wielu 

publikacji naukowych. (b. Minister pracy i 

polityki społecznej ,od 2003 do 2005 - 

minister gospodarki  

i wicepremier, w latach 2010-2016  członek 

Rady Polityki Pieniężnej). Niezwykle 

interesujący wykład zatytułowany 

„Gospodarka ,rozwój , państwo”, rozpoczął się 

od dawki optymizmu-wzrost gospodarczy 

trwający nieprzerwanie od 1989 roku, który 

nie jest zagrożony ani w tym ani w przyszłym 

roku, zrównoważony bilans handlowy i 

płatniczy, systematyczny rozwój gospodarki 

polskiej na tle innych krajów. Profesor 

podkreślił, że polska gospodarka, 

makroekonomicznie zrównoważona, może być 

jednak narażona na oddziaływanie 

negatywnych zjawisk występujących w 

gospodarce światowej , a to oznacza , że 

dalszy rozwój będzie następował w 

trudniejszych warunkach. Każde spowolnienie 

gospodarcze, a są one w gospodarce rynkowej 

nieuniknione, zarówno ze względu na czynniki 

zewnętrzne, jak i wewnętrzne, prowadzi u nas 

do gwałtownego wzrostu poziomu długu 

publicznego. Bez naprawy finansów 

publicznych kolejne spowolnienie 

gospodarcze doprowadzi, zdaniem profesora, 

do niebezpiecznego poziomu długu 

publicznego. 

Profesor omówił strukturalne słabości polskiej 

gospodarki i bariery realizacji „planu 

Morawieckiego” oraz sformułował „grzechy 

główne Rzeczpospolitej”. Jako strukturalne 

słabości polskiej gospodarki wskazał: 

stopniowe wyczerpywanie się dotychczasowej 

formuły jej rozwoju, niski poziom 

oszczędności krajowych, pogarszanie się 

sytuacji demograficznej, niską efektywność  

publicznego systemu wsparcia dla innowacji, 

słaby system edukacji, wysoki poziom zużycia 

majątku trwałego w porównaniu z wydatkami 

inwestycyjnymi przedsiębiorstw, niski poziom 

dywersyfikacji geograficznej i udziału 

produktów high-tech w eksporcie, ciągłą 

niestabilność rozwiązań prawnych, oraz  niską  

sprawność i nieprzyjazność administracji 

publicznej w relacji do podmiotów 

gospodarczych, co powoduje wzrost ryzyka 

gospodarczego i kosztów transakcyjnych. 

 

Następnie Z-ca Dyrektora  Departamentu Ceł 

w Ministerstwie Finansów Piotr Pogorzelski 

przedstawił „Zmiany w Kodeksie Celnym Unii 

Europejskiej”, omawiając szczegółowo 

problemy, które zostały  zidentyfikowane do 

tej pory oraz projektowane zmiany w polskich 

przepisach wynikające ze zmian w UKC . 

 

W kolejnej prezentacji Michał Pierzchała – Z-

ca Głównego Inspektora Transportu 

Drogowego przedstawił działania GITD na 

rzecz rozwiązywania problemów transportu 

Drogowego. Omówił  zmiany w 

rozporządzeniu  (UE) 165/2014 , zaświadczenia i 

nowe  formy rejestracji aktywności kierowców, 

kwestie tygodniowego odpoczynku w pojazdach  

w świetle praktyki kontrolnej w Unii Europejskiej, 
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a także  zagadnienie naruszania przepisów 

dyrektywy 96/53/WE w kwestii ograniczeń 

nacisków osi do 8 lub 10 ton na niektórych 

drogach.  

 

Wdrożenie zasad IMO w zakresie weryfikacji 

masy brutto kontenerów w eksporcie 

przewożonych drogą morską, przedstawiła 

Pani Monika Niemiec-Butryn - Z-ca Dyrektora 

Dep. Gospodarki Morskiej  MGMiŻŚ. 

Przygotowano projekt  zmian do Ustawy o 

bezpieczeństwie morskim w ramach ustawy o 

zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez 

statki.  Projekt ten w zdecydowanej większości 

uwzględnia uwagi zgłoszone przez PISiL w 

uzgodnieniu ze wszystkimi portami i 

terminalami kontenerowymi oraz jest 

dostosowany do rozwiązań przewidzianych w 

projektowanych przepisach dotyczących 

weryfikacji masy brutto kontenerów w 

eksporcie innych Państw Członkowskich UE. 

Do końca kwietnia trwają  jeszcze konsultacje 

przepisów i można zgłaszać do Ministerstwa 

ewentualne dalsze uwagi. 

 

Uczestnicy kongresu zadawali liczne pytania 

po każdym wystąpieniu , a  ciekawa dyskusja 

na tematy poruszane w trakcie kongresu trwała 

również  po zakończeniu obrad. Kongres 

Spedytorów uwieńczyło ogłoszenie wyników 

konkursu i rozdanie nagród „Spedytor Roku 

2015”. Laureatami zostali: 

- w kategorii małych i średnich firm -  

Enterprise Logistics Sp. z o.o. S.K.A., 

- w kategorii dużych firm - JAS FBG S.A. 

Wyróżnienie otrzymała DHL Global 

Forwarding Sp. z o.o. 

 

Podsumowania i zamknięcia obrad dokonał 

przewodniczący Rady PISiL Marek 

Tarczyński. Zwyczajowo kongres zakończyła 

uroczysta kolacja.  

 

Wszystkim Uczestnikom i Patronom 

dziękujemy za udział i stworzenie bardzo 

przyjaznej atmosfery spotkania.. Zwycięzcom 

konkursu i wyróżnionemu  serdecznie 

gratulujemy.  

W dalszej części Biuletynu publikujemy 

materiały z obrad XVII Kongresu 

Spedytorów.(K.O./ES) 

 

          

Fot. PISiL   Fot. PISiL   Fot. M.Borkowski 

        

Fot. PISiL    Fot. PISiL   Fot. PISiL 
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KONKURS „SPEDYTOR ROKU „ 
XVI Konkurs „Spedytor Roku” rozstrzygnięty 

 

   Już po raz szesnasty Kapituła  ustanowionego przez Polską Izbę 

Spedycji i Logistyki konkursu „Spedytor Roku” przyznała nagrody dla najlepszych spedytorów, tym razem roku 

2015. 

Celem Konkursu jest wyłonienie przedsiębiorstwa spedycyjnego, które osiągnęło bardzo dobre wyniki ekonomiczne 

działalności, dbając przy tym o szeroko rozumiany rozwój firmy i jej załogi oraz wysoką jakość świadczonych usług. 

Udział w konkursie jest bezpłatny. 

W Konkursie mogą uczestniczyć firmy spedycyjne, które:  prowadziły działalność spedycyjną przez cały miniony rok, 

posiadają siedzibę w Polsce, są Członkami Polskiej Izby Spedycji i Logistyki,  zgłoszą  na piśmie deklarację 

przystąpienia do konkursu przesyłając  wypełnioną ankietę.  

 

W roku 2016 Kapituła Konkursu w składzie: prof. zw. dr hab. Janusz Neider – Uniwersytet Gdański, Wojciech 

Miotke – Członek Rady Izby i dr Mirosław Kaczmarek – Biuro PISiL przyznała tytuł  „SPEDYTOR ROKU 2015” w 

dwóch kategoriach, tj. firm  małych i średnich oraz dużych. Tytuły te otrzymali: w kategorii MŚP – Enterprise 

Ligistics Sp. z o.o.s.k.a i dużych firm  JAS FBG S.A.. Kapituła przyznała także wyróżnienie firmie  DHL Global 

Forwarding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.   

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów miało miejsce podczas XVII Kongresu Spedytorów w dniu 22 kwietnia 

2016 roku .(ES) 

 

Sylwetki a zwycięzców:   JAS FBG S.A; ENTERPRISE LOGISTICS Sp. Z O.O. S.K.A. (red.) 

 
JAS-FBG S.A. to jeden z wiodących operatorów 

logistycznych w Polsce, obecny na rynku od 1991 r. 

Spółka zatrudnia ponad 1 tys. osób, świadcząc 

kompleksowe usługi transportu, spedycji i logistyki 

oraz agencji celnej. Oferta firmy obejmuje spedycję 

drogową – międzynarodową i krajową, w zakresie 

całopojazdowym i drobnicowym – spedycje kolejową, 

morską i lotniczą oraz pełne spektrum usług 

magazynowych w sieci platform logistycznych o 

łącznej powierzchni ponad 60 tys. m2, a także usługi 

największej w kraju sieci placówek agencji celnej (70). 

JAS-FBG S.A. dysponuje własnym taborem ponad 200 

jednostek spełniających normy Euro6, Euro5 i EEV. 

Spółka legitymuje się Certyfikatami ISO 9001:2008, 
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ISO 14001:2004, ISO 22000:2005. Jest laureatką 

licznych nagród i wyróżnień, w tym, m.in.: dwukrotnie 

godła Teraz Polska i siedmiokrotnie tytułu Spedytora 

Roku oraz tytułu Operatora Logistycznego Roku. Jej 

specjalnością są rozwiązania dostosowane do 

indywidualnych potrzeb klientów. 

 

                          
Prezesa Zarządu JAS-FBG S.A.   
Jarosław Domin jest absolwentem Politechniki 

Śląskiej w Gliwicach, gdzie ukończył Wydział 

Mechaniczny Energetyczny. Z branżą TSL związany 

od 1991 roku. W latach 1991-2005 pracował w 

PAMTRANS Spedycja Międzynarodowa Sp. z o. o., 

między innymi w charakterze Dyrektora 

Zarządzającego. Następnie objął funkcję Dyrektora 

Zarządzającego TEMATRANS Poland Sp. z o.o., 

którą pełnił w latach 2005-2006. W roku 2007 

rozpoczął pracę w JAS FBG S.A., gdzie najpierw, od 

stycznia 2007 do listopada 2008 roku, piastował 

stanowisko Dyrektora Zarządzającego i Członka 

Zarządu. W grudniu 2008 roku powierzono mu 

stanowisko Prezesa Zarządu JAS-FBG S.A.. W maju 

2014 roku został wybrany do Rady Polskiej Izby 

Spedycji i Logistyki, a w lipcu 2014 roku do pełnienia 

funkcji Wiceprzewodniczącego Rady PISiL. 

 

 

 

 

Enterprise Logistics Sp. z o.o. S.K.A. -  operator 

logistyczny świadczący usługi w rejonie państw 

Morza Bałtyckiego. Prowadzi serwis drobnicowy 

w ramach 11 stałych linii do i ze Skandynawii. 

Obsługuje transporty w temperaturze 

kontrolowanej i transporty materiałów  

 

 

 

 

niebezpiecznych. Posiada własne agencje celne, a 

także magazyny w Polsce i w Norwegii. 

Enterprise Logistics jest polską firmą rodzinną 

funkcjonującą w ramach Grupy Enterprise, której 

aktywność trwa nieprzerwanie od 1990 r. 

                                                        
 

Maciej Gonerko – Prezes Zarządu Enterprise Logistics Sp. z o.o. S.K.A. 

 
Wyróżniający się menedżer młodego pokolenia branży 

TSL w Polsce. Rocznik 1979. Absolwent Zarządzania i 

Marketingu oraz MBA na Uniwersytecie 

Szczecińskim. Praktykę zdobywał w kraju i za granicą, 

m.in. w USA. Od dekady związany z Grupą Enterprise 

– przedsięwzięciem rodzinnym, funkcjonującym na 

rynku TSL nieprzerwanie od 1990 r. Zaczynał karierę 

w firmie jako spedytor. Od 2008 w organach 

zarządczych firmy. W 2009 przejął stery 

przedsiębiorstwa jako drugie pokolenie właścicieli. 

Wśród znaczących osiągnięć zawodowych Macieja 

Gonerko jest stworzenie unikalnego systemu  stałych 

linii drobnicowych w relacji Polska – Skandynawia. 

Wizja rozwoju firmy wg Macieja Gonerko zakładała 
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specjalizację w obsłudze przewozów drobnicowych 

oraz transporcie towarów wymagających temperatury 

kontrolowanej do Skandynawii. Pomimo 

obiektywnych trudności (kryzys finansowy, kryzys w 

branży TSL, narastająca konkurencja i procesy 

konsolidacyjne w branży), dzięki efektywnemu 

zarządzaniu firmie udało się utrzymać obrany kurs i 

obecnie przedsiębiorstwo z powodzeniem konkuruje - 

w ramach swojej specjalizacji - z czołowymi graczami 

międzynarodowego rynku TSL.  

Pod kierunkiem Macieja Gonerko firma rozszerzyła 

obszar działalności poprzez otwarcie oddziału w 

Norwegii, umocniła swoją pozycję na rynku 

przewozów w temperaturze kontrolowanej w relacjach 

ze Skandynawią, zapewnia kompleksową obsługę 

celną w Polsce i w Norwegii.  

Wypracował najwyższy standard obsługi, co znajduje 

potwierdzenie w wynikach badań satysfakcji klientów 

(zarówno wewnętrznych i zewnętrznych -  specjalne 

wyróżnienie w programie Operator Logistyczny Roku 

2013). Firma pod kierunkiem Macieja Gonerko 

zdobywa istotne wyróżnienia branżowe i gospodarcze, 

m.in. tytuł Spedytora Roku (4 edycje z rzędu), 

Najlepszy Produkt dla MSP 2014 wg Gazety 

Finansowej, Rodzinna Firma Roku 2011 Newsweeka, 

Gazele Biznesu, Diamenty Forbesa. 

 

Maciej Gonerko ma na swoim koncie również 

znaczące sukcesy sportowe. Najistotniejsze z nich to: 

- 5 miejsce w regatach World Match Racing Tour 

(żeglarskie mistrzostwa świata) w Sopocie w 2014 r. 

- wygrane w regatach Pucharu Świata w formule 

match racing w Zurichu, Szwajcaria w 2013 r., w 

Kreuzlingen, Szwajcaria w 2012 r. i w Waren, Niemcy 

w 2012 r. 

- 2 miejsce w Morskich Mistrzostwach Polski w klasie 

IMS w 2006 r. 

- 1 miejsce w Żeglarskich Mistrzostwach Polski w 

olimpijskiej klasie przygotowawczej 420 w 1999 r. 

 

 

Wyróżnienie w konkursie:  DHL Global Forwarding Sp. z o.o. 

 

     

DHL Global Forwarding to największy światowy 

dostawca usług frachtu lotniczego i morskiego. 

Szerokie portfolio oferowanych produktów i usług 

specjalistycznych zapewnia firmie pozycję rynkowego 

lidera, a klientom gwarantuje unikalną ofertę usług 

świadczonych na całym świecie. 

Znajomość lokalnego rynku, unikalne 

międzynarodowe doświadczenie, konkurencyjność i 

specjalistyczna wiedza- wszystko to buduje wyjątkową 

jakość, którą co dzień oferujemy klientom. 

Świadczymy kompleksowe usługi dostosowane do 

wymagań klientów oraz specyfiki towarów, które 

przewozimy. Jako nasz Klient możesz być pewien, że 

dołożymy wszelkich starań i wypełnimy wszystkie 

nawet najbardziej skomplikowane procedury, aby 

ładunek, który nam powierzysz dotarł na miejsce 

przeznaczenia w doskonałym stanie i zgodnie z 

określonym terminem. Transportujemy bardzo szeroki 

asortyment różnorodnych towarów w tym ładunki 

ponadgabarytowe, wymagające temperatur 

kontrolowanych, materiały niebezpieczne ect. 

Odpowiedzialność Społeczne Biznesu jest jednym z 

czołowych założeń naszej misji. 

Jako DHL Global Forwarding zamierzamy na stałe 

wpisać działania CSR w naszą strategię tak, aby trwale 

połączyć działalność biznesową z działalnością pro-

społeczną i pro-środowiskową. Dotychczas 

podejmowaliśmy różnego typu działania 

społecznościowe, wspierające spontaniczne 

aktywności naszych pracowników, płynące z potrzeby 

serca. DGF w 2011 rozpoczął współpracę z Polską 

Akcją Humanitarną i programem PAJACYK. W 

ramach akcji JEDNA PRZESYŁKA = JEDEN 

POSIŁEK DGF ufundował ponad 350.000 gorących 

posiłków. 

Nasze kompetencje:  

•Jesteśmy ekspertami w naszej dziedzinie, na zadania 

patrzymy z perspektywy klientów 

Przewidujemy ich potrzeby, analizujemy branże, w 

których są aktywni, badamy lokalne rynki i trendy, a 

kontrahentom przekazujemy wiedzę o nowych 

rozwiązaniach i możliwościach. 

• Upraszczamy łańcuchy dostaw 

Pomagamy jak najszybciej wprowadzić nowe 

produkty do sprzedaży, ułatwiamy globalną 

współpracę z dostawcami i optymalizujemy 
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koszty; wspomagamy wejście naszych 

klientów na nowe rynki z minimalnym 

ryzykiem. 

• Nasze doświadczenie pozwala nam stawić 

czoło wielu problemom, a nasze sposoby 

działania są oparte na sprawdzonych 

modelach. 

Wcześniejsze doświadczenia pozwalają nam 

ograniczać koszty, oszczędzać czas i 

minimalizować stopień ryzyka. 

• Wiemy, że dotrzymamy naszych obietnic 

Wśród odbiorców naszych usług logistycznych 

75% to największe pozafinansowe instytucje 

na świecie. Powierzają nam one swoje marki i 

reputację nie tylko, dlatego, że jesteśmy 

światowym liderem, ale również, dlatego, że 

dokładamy wszelkich starań, aby 

zagwarantować globalnie spójne usługi 

najwyższej klasy, w każdym miejscu na 

świecie- również w POLSCE. 

• Posiadamy prestiżowe certyfikaty: AEO - 

DHL Global Forwarding jako pierwsza firma 

logistyczna w Polsce uzyskała Świadectwo 

Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO. 

• Zarządzamy jakością: DHL Global Forwarding 

posiada zintegrowany System Zarządzania 

Jakością i Środowiskiem, zgodny z normami 

PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 

14001:2005 rozszerzony o kryteria WSK. 

• Świadczymy usługi logistyczne z 

zachowaniem kryteriów Wewnętrznego Sysemu 

Kontroli WSK 

 

 

PATRON XVII KONGRESU SPEDYTORÓW 
Ułatwienia dla polskich eksporterów oferowane przez KRAJOWĄ IZBĄ GOSPODARCZĄ-wywiad z 

dr Wojciechem Januszko - Dyrektorem Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA KIG (KIG 

BLCA)  

 

                                                                                                                   
 

CZYM ZAJMUJE SIĘ BIURO?  

 

Krajowa Izba Gospodarcza BLCA oferuje szereg usług 

dla polskich przedsiębiorców. Doświadczenie i 

kompetencje w zakresie usług świadczonych na rzecz 

przedsiębiorców gromadzimy od 1990 r. Początkowo, 

funkcjonowaliśmy jako Biuro Informacji Gospodarczej 

Procedur i Legalizacji. Następnie jako Zespół 

Legalizacji i Karnetów ATA, zaś od 2006 r. działamy 

jako samodzielna jednostka Krajowej Izby 

Gospodarczej pod nazwą KIG Biuro Legalizacji 

Certyfikacji i Karnetów ATA. 

 

W działalności kierujemy się potrzebami naszych 

klientów świadcząc usługi KOMPETENTNIE I NA 

CZAS. 

 

Nasze Biuro wdrożyło i ciągle doskonali system 

zarządzania jakością wg. normy PN-EN ISO 

9001:2009. Zgodnie z Polityką jakości wdrożoną w 

naszym Biurze pragniemy dostosowywać nasze usługi 

do wymagań i oczekiwań klientów oraz zapewniać 

ciągłe doskonalenie naszej oferty. Zależy nam na 

satysfakcji i zadowoleniu naszych klientów. Stale 

podnosimy kwalifikacje i zapewniamy rozwój naszych 

pracowników gwarantując realizację usług na 

najwyższym poziomie. 

 

Świadczymy usługi z zakresu: 

 Legalizacji dokumentów handlowych i 

eksportowych, wydawania zaświadczeń, oraz 

sprzedaży druków 

 Wydawania Karnetów ATA – dokumentów 

czasowej odprawy towarów, usprawniających 

odprawę celną towarów, wywożonych w 

celach akwizycyjnych i wystawienniczych, a 

także wyposażenia zawodowego 

 Wystawiania niepreferencyjnych świadectw 

pochodzenia w eksporcie dokumentów 

wymaganych przez zagranicznych 

kontrahentów polskich przedsiebiorców 

 Wystawiania niepreferencyjnych świadectw 

pochodzenia na kraj w przypadku ubiegania się 

o dostawy towarów finansowanych z funduszy 

zewnętrznych w przetargach, w których istnieje 

wymóg dokumentowania pochodzenia 

dostarczanych towarów przedsiębiorca musi 

uzyskać świadectwo pochodzenia. 

 Wystawiania zaświadczeń o statusie 

prawnym i okolicznościach „siły wyższej” 

dla potrzeb zagranicznych kontrahentów 

 Szkoleń dotyczących problematyki będącej w 

obszarze działania naszego Biura: szkolenia 

związane z systemami zarządzania jakością 

oraz ułatwieniami w eksporcie 

 Usług doradczych w tym o charakterze 

proinnowacyjnym z zakresu wdrożeń 

systemów zarządzania jakością 
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 Certyfikacji szkoleń realizowanych w 

różnych obszarach zawodowych, 

umożliwiającej wyróżnienie oferty 

przedsiębiorstwa wśród bogatej oferty 

szkoleniowej na rynku 

 Certyfikacji Systemu Przeciwdziałania 

Zagrożeniom Korupcyjnym 
 

Jakie działania Biura skierowane są w szczególności 

do polskich eksporterów? 

Na życzenie zagranicznej strony uwierzytelniamy 

polską firmę poprzez legalizację dokumentów lub 

wystawienie zaświadczeń prawnych. Jesteśmy również 

wystawcą i gwarantem Karnetów ATA – dokumentów 

ułatwiających przewóz towarów na określone rynki 

zagraniczne. Wystawiamy także uniwersalne 

niepreferencyjne świadectwa pochodzenia towarów w 

eksporcie oraz świadectwa niepreferencyjnego 

pochodzenia towarów na dostawy finansowane z Unii 

Europejskiej lub innych funduszy zewnętrznych. 

Poniżej przedstawiona jest każda z tych działalności.  

 

KARNETY ATA 

 

Wejście Polski do Unii Europejskiej znacznie ułatwiło 

polskim przedsiębiorcom obrót  towarami na obszarze 

Wspólnoty. Jednakże w przypadku eksportu towarów 

do krajów spoza Unii Europejskiej nadal funkcjonują 

skomplikowane procedury celne. Doskonałym 

narzędziem ułatwiającym czasowy wywóz towarów, 

eliminującym zawiłą procedurę celną, jest karnet ATA. 

 

Karnet ATA jest obecnie najważniejszym i 

najpopularniejszym dokumentem celnym odprawy 

czasowej towarów. 

 

Skrót ATA jest zestawieniem pierwszych liter 

francuskiego i angielskiego określenia odprawy 

czasowej tzn. „Admission Temporaire” oraz 

„Temporary Admission”. 

 

Karnet ATA jest międzynarodowym, ujednoliconym 

dokumentem celnym wydawanym przez Izby 

Handlowe, będące członkami systemu gwarancyjnego 

ATA; jest dokumentem wykorzystywanym do 

bezcłowego przewozu towarów, ujętych w ramach 

trzech głównych kategorii: 

 

 towary przeznaczone do prezentacji lub użycia na 

wystawach, targach, pokazach, kongresach lub 

podobnych imprezach, 

 wzory lub próbki handlowe wywożone w celach 

akwizycji, rozpoznania rynku, zademonstrowania 

wzorów przed zawarciem kontraktu handlowego, 

 wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy i 

telewizyjny, rekwizyty teatralne, instrumenty 

muzyczne, sprzęt sportowy, aparatura badawcza, 

narzędzia itp. 

 

Co daje Karnet ATA? 

 

Karnet ATA: 

 ogranicza do minimum ilość dokumentów 

niezbędnych do dopełnienia formalności 

związanych z odprawą czasową.  

 zastępuje właściwe dla danego kraju 

deklaracje celne, zwykle wymagane przy 

bezcłowej odprawie towarów 

 zwalnia z konieczności wnoszenia w urzędach 

celnych kaucji lub zabezpieczeń na poczet 

ewentualnego cła 

 

Dokąd można pojechać z karnetem ATA?  

 

Karnety ATA są wykorzystywane do czasowego 

przywozu towarów na obszary celne 75 krajów 

zrzeszonych w systemie Karnetów ATA. Od 

01.05.2004 przewóz towarów z Polski do pozostałych 

krajów Unii Europejskiej nie wymaga już stosowania 

karnetów ATA. Przedsiębiorcy zamierzający czasowo 

wywieźć towary poza teren Wspólnoty mogą dokonać 

odpraw celnych na podstawie karnetów ATA w 

następujących krajach: 

 

Europa:  

Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, 

Islandia, Macedonia, Mołdawia, Norwegia, Rosja, 

Serbia, Szwajcaria, Ukraina. 

 

Afryka, Bliski i Środkowy wschód:  

Algieria, Bahrajn, Iran, Izrael, Liban, Madagaskar, 

Maroko, Mauritius, RPA, Senegal, Tunezja, Turcja, 

Wybrzeże Kości Słoniowej.  

 

Azja i Pacyfik:  
Australia, Chiny, Hong Kong, Indie, Indonezja, 

Japonia, Republika Korei, Malezja, Makau, Mongolia, 

Nowa Zelandia, Pakistan, Singapur, Sri Lanka, 

Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

 

Ameryka Południowa i Północna 

Chile, Meksyk, Kanada, USA. 
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Jak długo ważny jest karnet ATA? 

 

Karnet ATA jest ważny przez 12 miesięcy od daty 

wydania. W tym okresie może być wielokrotnie 

wykorzystywany, o ile lista wywożonych towarów nie 

ulega zmianie. Termin ważności karnetu nie może być 

przedłużany. Posiadacz karnetu jest zobowiązany do 

powrotnego przywozu towaru w wyznaczonym 

terminie lub pokrycia wszelkich należności celnych 

wynikających z przekroczenia tego terminu lub 

pozostawienia towaru w kraju czasowego przywozu.  

 

Jak uzyskać Karnet ATA? 
 

Prawo do nabywania karnetów przysługuje wszystkim 

polskim podmiotom prowadzącym działalność 

gospodarczą (w tym instytucjom kultury, organizacjom 

pożytku publicznego itp.), po złożeniu: 

 wniosku podpisanego przez uprawnione 

osoby, dostępnego na www.ata.kig.pl, 

 dokumentu potwierdzającego stosowny wpis 

do rejestru publicznego, 

 zaświadczenia o nadaniu statystycznego 

numeru identyfikacyjnego REGON, 

 decyzji nadania numeru identyfikacji 

podatkowej (NIP) 

 uwierzytelnionego wzoru podpisu osób 

uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

wnioskującego o karnet ATA 

 

Jakie są obowiązki posiadacza / użytkownika karnetu ATA? 

 

1. Przestrzeganie przepisów celnych, 

obowiązujących w Polsce i kraju przywozu oraz 

postanowień  

Konwencji celnej w sprawie karnetu ATA dla odprawy 

warunkowej towarów (Konwencja ATA) sporządzonej 

w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r. (Dz. U. Nr 30 z 

1969 r. poz. 242), zwanej „Konwencją ATA” oraz 

Konwencji dotyczącej odprawy czasowej sporządzonej 

w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r. (Dz. U. Nr 14 z 

1998 r. Nr 14, poz. 61 i Dz. U. z 2002 r. Nr 198, poz. 

1668), zwanej „Konwencją stambulska”. 

 

2. Przedkładanie karnetu ATA we wszystkich 

właściwych urzędach celnych tj. w Polsce, kraju 

przeznaczenia, ewentualnych krajach 

tranzytowych, czyli: 

 otwarcie karnetu ATA w polskim 

wewnętrznym urzędzie celnym, potwierdzone 

stosownymi adnotacjami naniesionymi na 

zielonej okładce karnetu w polu 

przeznaczonym dla urzędu celnego, w lewym 

dolnym rogu, 

 potwierdzenie czasowego wywozu towarów w 

unijnym urzędzie granicznym, dokonane na 

żółtej karcie wywozowej (eksportowej), 

 poświadczenie wwozu towaru do kraju 

przeznaczenia, odnotowane na białej karcie 

przywozowej (importowej), 

 przedłożenie karnetu ATA do odprawy celnej 

w momencie powrotnego wywozu towaru z 

kraju przeznaczenia, potwierdzone 

adnotacjami celnymi na białym odcinku 

powrotnego wywozu (reeksportowym),  

 ostateczne zamknięcie odprawy czasowej na 

karnecie ATA w unijnym urzędzie celnym 

granicznym lub polskim wewnętrznym 

urzędzie celnym (w zależności od wymagań 

danego urzędu celnego) dokonane na żółtej 

karcie powrotnego przywozu (re-importowej), 

 

UWAGA 

 wszystkie powyżej wymienione odprawy 

celne dotyczące przywozu, tranzytu, 

powrotnego wywozu oraz powrotnego 

przywozu powinny być poświadczone 

pieczęciami urzędów celnych, na odcinkach 

kontrolnych ( karty sztywne) - 

pozostających na stałe w karnecie, jak i na 

odcinkach odrywanych przez Urzędy Celne 

(karty miękkie),  

 po dokonanych odprawach celnych 

kontrolne karty (sztywne) muszą pozostać 

spięte na stałe pomiędzy zielonymi 

okładkami karnetu ATA, natomiast 

pozostałe karty (miękkie) - po oderwaniu 

wzdłuż perforacji przez urzędnika celnego, 

zostają w dokumentacji właściwych 

urzędów celnych. 

 

3. Przestrzeganie terminu wywozu tj. dokonanie 

powrotnego wywozu w terminie ważności karnetu 

ATA lub w terminie wyznaczonym przez urząd 

celny (o ile jest krótszy niż termin ważności 

karnetu ATA), towarów przywiezionych czasowo 

na podstawie karnetu ATA lub zapłacenie 

władzom celnym kraju przywozu należności 

celnych oraz wszelkich opłat i podatków, 

związanych z ostatecznym importem tych 

towarów, 

 

4. Zwrot do Krajowej Izby Gospodarczej karnetu 

ATA po jego wykorzystaniu lub natychmiast po 

upływie jego ważności, tak by w przypadku 

zgłoszenia reklamacji przez władze celne kraju 

http://www.ata.kig.pl/
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przywozu mogły być przedłożone stosowne 

dowody wspomnianym władzom celnym. 

 

Niedopełnienie ww. formalności dotyczących 

odpraw celnych tj. przekroczenie terminu ważności 

karnetu ATA lub terminu wywozu wyznaczonego 

przez urząd celny, brak adnotacji i pieczęci urzędu 

celnego poświadczających powrotny wywóz oraz 

przywóz towaru skutkuje obciążeniem posiadacza 

karnetu ATA przez zagraniczny urząd celny 

należnościami importowymi (cłem i podatkiem) i 

innymi kosztami.  

 

W przypadku nieuregulowania powyższych należności 

przez posiadacza karnetu ATA, jest on zobowiązany 

do zwrócenia zrzeszeniu gwarantującemu tj. Krajowej 

Izbie Gospodarczej wszelkich należności, jakie Izba 

będzie musiała zapłacić w jego imieniu zagranicznemu 

urzędowi celnemu, oraz dodatkowo wszelkich kosztów 

(koszty przekazów bankowych itp.), jakie poniesie na 

skutek nieprzestrzegania (przez użytkownika) 

warunków, związanych z czasowym wywozem i 

przywozem towarów objętych karnetem ATA. 

 

Jeżeli posiadacz karnetu ATA zleca transport i 

dokonanie odpraw celnych innej firmie (spedytorowi), 

to nie zwalnia to posiadacza karnetu ATA od 

odpowiedzialności za skutki niedopełnienia 

formalności celnych przez spedytora. W takim 

przypadku sugerujemy wpisanie do umów ze 

spedytorami obowiązku dopilnowania procedur 

dotyczących karnetów ATA. 
 

Jak uzyskać karnety ATA na targi i wystawy? 
 

Przedsiębiorcy pragnący zaprezentować swoje wyroby 

poprzez uczestnictwo w targach i wystawach poza 

granicami Unii Europejskiej mogą skorzystać z 

ułatwień celnych stosując odprawę celną czasową na 

podstawie karnetu ATA. 

Karnety ATA mają zastosowanie w przypadku 

wywozu towarów przeznaczonych do prezentowania 

lub wykorzystania na różnego rodzaju imprezach z 

zamiarem ich powrotnego przywozu na teren 

Wspólnoty. Są to: 

 wystawy, targi, pokazy z dziedziny sztuki, 

handlu, przemysłu, rzemiosła lub rolnictwa; 

 wystawy lub spotkania organizowane dla 

promowania każdej dziedziny nauki, sztuki, 

rzemiosła, popierania wiedzy religijnej, 

naukowej, oświatowej lub kulturalnej,  

 wystawy, spotkania, konferencje służące 

międzynarodowej wymianie myśli, wiedzy i 

osiągnięć naukowych 

 wystawy promujące rozwój sportu i turystyki 

 imprezy organizowane w celach 

charytatywnych 

 konferencje, kongresy, zgromadzenia 

rozmaitych organizacji międzynarodowych 

 imprezy o charakterze oficjalnym 

organizowane z okazji obchodów narodowych, 

międzynarodowych lub dla uczczenia pamięci 

np. znanej osobistości 

 

Przykładowe towary wywożone na karnetach ATA w 

celach ekspozycyjnych: 

antyki, dzieła sztuki - obrazy i inne prace plastyczne, 

rękodzieło, artykuły kolekcjonerskie np. znaczki 

pocztowe, wyroby tekstylne, wyroby ze skóry i futer, 

obuwie, biżuteria, wyroby dekoracyjne z metalu i 

kamieni, meble, zabawki, maszyny, sprzęt 

komputerowy, artykuły biurowe, sprzęt elektryczny, 

elektroniczny i naukowy, transformatory, generatory 

elektryczne, sprzęt medyczny tj. chirurgiczny i 

dentystyczny, artykuły kosmetyczne i fryzjerskie, 

sprzęt „hi-fi”, audiowizualny, fotograficzny, sprzęt 

lotniczy, samoloty, lotnie, śmigłowce, pojazdy 

mechaniczne, łodzie, jachty żaglowe i motorowe, 

sprzęt grzewczy i oświetleniowy. 

 

Oprócz eksponatów przeznaczonych do prezentowania 

w czasie trwania wystaw i imprez targowych, na 

karnetach ATA mogą być odprawiane materiały 

pomocnicze niezbędne do wystawienia, 

zainstalowania, wyeksponowania prezentowanych 

towarów, tj: 

 materiały pomocnicze oraz narzędzia używane 

do budowy i dekoracji stoisk 

wystawienniczych (elementy konstrukcyjne, 

stojaki do prezentowania eksponatów, gabloty, 

regały, wykładzina podłogowa, sprzęt 

elektryczny i oświetleniowy itp.); 

 wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia 

imprezy np. sprzęt do tłumaczenia; 

 materiały reklamowe ściśle związane z 

wystawianymi towarami np: plakaty, banery 

reklamowe, przeźrocza, nagrania dźwięku i 

obrazu, filmy wraz z urządzeniami służącymi 

do ich wyemitowania; 

 urządzenia przeznaczone do nagrywania 

dźwięku i obrazu; 

 filmy o tematyce edukacyjnej, naukowej lub 

kulturalnej do wyemitowania w ramach 

imprezy międzynarodowej (targów, 

kongresów, konferencji itp.) 

Towary przeznaczone do wystawiania na targach nie 

powinny być wywożone w ilościach handlowych, co 

sugerowałoby przeznaczenie ich na sprzedaż. 

Karnetów ATA nie można wykorzystywać w 

przypadku towarów przeznaczonych do prezentowania 

w celach prywatnych w pomieszczeniach lub 

magazynach firm z zamiarem dokonania sprzedaży. 

Towary odprawiane na karnetach ATA nie mogą być 

również wypożyczane lub wynajmowane osobom 

trzecim.  
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Karnety ATA do Meksyku 

 

Uwaga: 

 karnety ATA muszą być wypełniane w języku 

hiszpańskim. 

 karnety ATA nie mogą być stosowane w 

przypadku przesyłek pocztowych 

 karnety ATA nie mogą być stosowane w 

przypadku przewozu towaru przez 

meksykański obszar celny w tranzycie 

 

Mimo że karnety ATA mają roczny termin ważności, 

meksykańskie władze celne zezwalają na tymczasowy 

przywóz towarów na okres sześciu miesięcy. Ten 

termin może zostać przedłużony o kolejne sześć 

miesięcy, pod warunkiem, że wniosek o takie 

rozszerzenie zostanie złożony w meksykańskim 

urzędzie celnym przed upływem pierwszych sześciu 

miesięcy.  

 

Wszyscy zainteresowani czasowym przywozem 

towaru na teren Meksyku muszą powiadomić 

meksykańskie władze celne (Servicio de 

Administración Tributaria - SAT), o zamiarze 

wykorzystania karnetu ATA jeszcze przed 

opuszczeniem terenu Unii Europejskiej.  

W tym celu należy skorzystać z Systemu rejestracji 

karnetów ATA - "Sistema de Registro de Cuadernos 

ATA ", który jest dostępny na stronie Meksykańskiej 

Izby Handlowej - Mexico City National Chamber of 

Commerce: 

www.camaradecomerciodemexico.com.mx/ata/ 

 

W zgłoszeniu należy podać następujące dane: 

1. Rodzaj karnetu ATA (karnet oryginalny, duplikat 

karnetu, karnet zastępczy) 

2. Numer karnetu ATA 

3. Duplikat / karnet zastępczy - numer karnetu ATA 

(jeśli dotyczy) 

4. Nazwa instytucji gwarantującej (Polish Chamber 

of Commerce) 

5. Nazwa posiadacza karnetu - zgodnie z danymi z 

punktu A zielonej okładki karnetu. 

6. Upoważniony przedstawiciel posiadacza karnetu - 

zgodnie z danymi z punktu B zielonej okładki 

karnetu. 

7. Data wydania / data ważności karnetu (rok / 

miesiąc / dzień) 

8. Zamierzone wykorzystanie towaru - zgodnie z 

danymi z punktu C zielonej okładki karnetu. 

9. Ogólny opis towarów 

10. Całkowita ilość towarów / przedmiotów, ilość z 

podsumowania w kolumnie nr 3 na liście ogólnej 

11. Łączna wartość towarów, kwota z podsumowania 

w kolumnie nr 5 na liście ogólnej 

12. Środek transportu (morski, lotniczy i drogowy) 

13. Cel wizyty w Meksyku 

Karnety ATA są odprawiane na terenie Meksyku 

jedynie w wyznaczonych urzędach celnych.  

Karnety ATA do Rosji 

 

Karnet ATA do Rosji należy:  

 wypełnić w języku angielskim, polskim i 

rosyjskim;  

 w przypadku braku maszyny, czy komputera z 

cyrylicą, specyfikacja w języku rosyjskim 

może być napisana odręcznie i dołączona do 

każdej strony karnetu; 

 przy wersji rosyjskiej prosimy o podanie kodu 

taryfy celnej wywożonego towaru (patrz: 

www.polweh.ru); 

 pamiętać o tym, że karnety ATA są 

odprawiane na terenie Rosji tylko w 

wyznaczonych urzędach celnych ( szukaj: na 

www.ata.kig.pl, podstrona „karnety ATA do 

Rosji”). 

 

Informujemy, że należy się liczyć z trudnościami w 

odprawie towarów na granicy rosyjskiej. Zdarzają 

się przypadki odmowy dokonania odprawy celnej, 

dotyczącej wyposażenia zawodowego. Aby uniknąć 

problemów, proponujemy wcześniejsze 

skontaktowanie się z urzędem celnym, właściwym 

dla Państwa podróży, celem uzyskania akceptacji 

przyszłej odprawy na podstawie karnetów ATA 

 

UWAGA: 

Zabroniony jest tranzyt przez Białoruś do Rosji na 

karnecie ATA. Należy jechać przez kraje 

nadbałtyckie lub Ukrainę (lista wyznaczonych 

urzędów celnych na granicy ukraińsko-rosyjskiej 

znajduje się na naszej stronie: www.ata.kig.pl) 

Karnety ATA do USA 

 

Od 19 kwietnia 2002 r. zmieniły się przepisy 

dotyczące opłat manipulacyjnych za niedopełnienie 

formalności celnych przy wywozie towaru z USA. W 

związku z tym należy bezwzględnie przestrzegać 

terminu wywozu w okresie ważności karnetu oraz 

dopilnować by fakt ten został odnotowany przez 

amerykańskie władze celne na odcinku re-

eksportowym. 

 

Za brak adnotacji amerykańskiego UC na odcinku 

powrotnego wywozu pobierane są opłaty w 

następującej wysokości: 

 

http://www.camaradecomerciodemexico.com.mx/ata/
http://www.kig.pl/
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ODPRAWA CELNA DOKONANA W OKRESIE 

WAŻNOŚCI KARNETU 

 za dostarczenie odcinka karnetu ATA 

świadczącego o tym, że towar znajduje się 

poza obszarem USA, ostemplowanego przez 

służby celne innego kraju) - 50 USD; 

 za dostarczenie innego niż odcinek karnetu 

(np. certyfikat, poświadczony dokument 

przewozowy, list przewozowy z podanym 

numerem karnetu - 100 USD 

 

ODPRAWA CELNA DOKONANA PO UPŁYWIE 

WAŻNOŚCI KARNETU 

 za dostarczenie dowodu innego niż 

bezwarunkowa odprawa, dokonana przez 

urząd celny USA, poświadczonego w okresie 

do 3 miesięcy od upływu ważności karnetu - 

25% należności celnych (cło + VAT) nie 

mniej jednak niż 50 USD 

 za dostarczenie dowodu innego niż 

bezwarunkowa odprawa, dokonana przez 

urząd celny USA, poświadczonego w okresie 

do 3 - 6 miesięcy od upływu ważności karnetu 

- 50% należności celnych (cło + VAT) nie 

mniej jednak niż 100 USD 

 za dostarczenie dowodu innego niż 

bezwarunkowa odprawa, dokonana przez 

urząd celny USA, poświadczonego po upływie 

6 miesięcy od wygaśnięcia ważności karnetu - 

110% należności celnych. 

 

KARNETY Z ZEROWYM CŁEM 

 nawet karnety z towarem, dla którego 

przewidziano minimalną lub zerową stawkę 

cła, muszą być odprawione na odpowiednim 

odcinku karnetu, w przeciwnym przypadku 

będą podlegać opłatom jak opisano wyżej. 

 

Karnety ATA do Dubaju 

 

Od 1.04.2011 r. Krajowa Izba Gospodarcza wydaje 

karnety ATA na czasowy wywóz towarów do Dubaju 

oraz od 01.10.2011 r. do Abu Dhabi. Władze celne 

ZEA akceptują odprawy na karnetach ATA towarów 

wywożonych w celu zaprezentowania lub 

wykorzystania w czasie trwania wystaw, targów, 

spotkań i tym podobnych imprez. Karnetów ATA nie 

stosuje się w przypadku wywozu wyposażenia 

zawodowego jak również wzorów handlowych. 

 

Karnety ATA powinny być wypełnione w języku 

angielskim w formie drukowanej (na komputerze lub 

maszynowo). Nie jest dozwolone wypełnienie karnetu 

pismem odręcznym. 

 

Wszystkie towary objęte karnetem muszą zostać 

przedłożone do odprawy celnej zarówno przy 

czasowym wwozie, jak i powrotnym wywozie. 

Pozostawienia towaru na terenie ZEA bez względu na 

przyczynę (tj. sprzedaż, darowizna, zagubienie, 

kradzież lub zniszczenie) podlega opłatom celnym. 

Opłaty celne za towary niewywiezione mogą sięgać 

podwójnej stawki należności importowych (cło, 

podatek itp.). 

 

Opłatom podlega również: 

 powrotny wywóz lub powrotnego przywóz 

towaru po upływie ważności karnetu lub 

terminu wyznaczonego przez władze celne 

ZEA (o ile termin ten jest krótszy niż termin 

ważności karnetu), 

 nieprzedłożenie karnetu ATA do odprawy 

celnej w momencie przywozu lub powrotnego 

wywozu towaru z terenu ZEA 

Zadeklarowanie nieprawdziwej wartości towaru może 

skutkować jego zajęciem, konfiskatą lub innymi 

sankcjami prawnymi 

 

Fakt niewywiezienia towaru powinien być zgłoszony 

w formie pisemnej na podany poniżej adres: 

The UAE Federal Customs Authority 

P.O. Box 111333 

Dubai (UAE) 

Tel. +9714 3119900 / Faks +9714 3930199 

 

Niedopełnienie powyższych formalności podlega 

opłatom karnym. 

Wysokość opłat karnych może osiągnąć maksymalnie 

trzykrotność wartości towaru zadeklarowanej w 

karnecie ATA. 

 

Jak czasowo wywieźć towary na Tajwan? 

 

Z dniem 01.01.2012 r. Krajowa Izba Gospodarcza 

rozpoczęła wydawanie dokumentu czasowej odprawy 

celnej w wymianie gospodarczej z Tajwanem. Jest to 

karnet CPD / China-Taiwan - dokument celny, który 

pozwala na bezcłowy i wolny od podatku czasowy 

przewóz towarów między Tajwanem a Polską na okres 

do jednego roku. 

 

Karnet CPD / China-Taiwan funkcjonuje na takich 

samych zasadach jak karnet ATA. Podobnie jak w 

przypadku karnetu ATA, karnet CPD / China-Taiwan 

obejmuje następujące kategorie wykorzystania 

towarów: próbki handlowe i materiały reklamowe 

wywożone w celach akwizycji, rozpoznania rynku, 

zademonstrowania wzorów przed zawarciem kontraktu 

handlowego, 
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 wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy i 

telewizyjny, dekoracje, kostiumy, rekwizyty 

teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt 

sportowy, aparatura badawcza, narzędzia itp. 

 towary przeznaczone do wystawiania lub 

wykorzystania na targach, pokazach, 

wystawach i tym podobnych imprezach (tj. 

wszelkiego rodzaju eksponaty, obudowy i 

wystrój stoisk, narzędzia potrzebne do 

montażu itp.) 

 wyposażenie naukowe 

 materiały pedagogiczne 

 opakowania 

 

Oznacza to, że na karnetach CPD / China – Tajwan 

mogą być odprawiane prawie wszystkie rodzaje 

towarów tj.: dzieła sztuki, antyki, biżuteria, odzież, 

komputery, narzędzia, maszyny, sprzęt fotograficzny i 

filmowy, instrumenty muzyczne, wyposażenie 

teatralne, sprzęt sportowy, sprzęt medyczny, konie, 

systemy nagłaśniające i oświetleniowe, sprzęt 

pomiarowy itp. 

 

Karnety CPD / China - Taiwan nie obejmują artykułów 

spożywczych, łatwo psujących się, materiałów 

eksploatacyjnych oraz towarów przeznaczonych do 

modernizacji, przetworzenia lub naprawy 

 

Uwaga: Prosimy nie mylić nazwy CPD / China-

Taiwan z karnetem CPD, który dotyczy wyłącznie 

środków transportu. 

 

Kto wydaje w Polsce karnety ATA i karnety CPD / China-Taiwan?  

 

W Polsce wydawaniem Karnetów ATA zajmuje się 

Krajowa Izba Gospodarcza Biuro Legalizacji 

Certyfikacji i Karnetów ATA,  

Dział Karnetów ATA. 

Tel.: +48 22 6309730, 6309736, 6309759, 6309810 

Fax: +48 22 8274673 

Email: ata@kig.pl 

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie 

internetowej www.ata.kig.pl. 

 

LEGALIZACJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH 

 

Jeżeli zagraniczny partner handlowy wymaga 

zalegalizowania dokumentu handlowego to 

pierwszym etapem procesu legalizacyjnego jest 

uwierzytelnienie dokumentów przez Krajową Izbę 

Gospodarczą.  

 

Do podstawowego kompletu dokumentów w 

międzynarodowym obrocie handlowym należy 

zaliczyć przede wszystkim faktury eksportowe, 

świadectwa pochodzenia (zarówno urzędowe jak i 

własne deklaracje eksportera), jak i specyfikacje. 

Kolejną grupę towarów stanowią świadectwa zdrowia, 

świadectwa o braku dioksyn i świadectwa sanitarne (w 

przypadku towarów spożywczych i produktów 

pochodzenia zwierzęcego), świadectwa analizy, 

świadectwa wolnej sprzedaży, świadectwa zgodności z 

normami oraz inne dokumenty autorstwa eksportera, w 

tym umowy i aneksy, pełnomocnictwa, cenniki, 

poparcia wizowe itp. 

 

Analizując dane statystyczne dotyczące legalizacji 

dokumentów handlowych przez Krajową Izbę 

Gospodarczą do poszczególnych krajów jednoznacznie 

wynika, że największy udział stanowi legalizacja do 

krajów Bliskiego Wschodu w tym: 

Arabia Saudyjska   25% 

Iran     12% 

Egipt     12% 

Zjednoczone Emiraty Arabski               8% 

Kuwejt     6% 

Irak     5% 

Rosja     5% 

Jordania    5% 

 

Wymogi zależne są od zwyczajów handlowych różnią 

się w odniesieniu do regiony czy kraju, do którego 

kierowany jest polski eksport.  

 

Rodzaje legalizowanych przez Krajową Izbę 

Gospodarczą dokumentów: 

 

1. dokumenty autorstwa przedsiębiorcy, m.in. faktury, 

deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, 

tłumaczenia inne niż przysięgłe, 

2. dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury 

transportowe i inne dokumenty związane z 

przewozem, 

3. świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, 

sanitarne, inspekcję handlową, 

4. świadectwa i zaświadczenia wydane przez 

upoważnione jednostki administracji państwowej, 

samorządu terytorialnego, 

5. poświadczanie za zgodność z okazanymi 

oryginałami kopii i kserokopii dokumentów 

handlowych, 

6. poświadczanie świadectwa pochodzenia 

wystawionego przez urząd celny uwarunkowane 

wymogami kraju odbiorcy towaru, 

7. wystawianie, na podstawie świadectw 

pochodzenia wystawionych przez urząd celny, 

dodatkowych świadectw niepreferencyjnego 

pochodzenia towarów na formularzach Krajowej 

Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca 

mailto:ata@kig.pl
http://www.ata.kig.pl/
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towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w 

związku z realizacją płatności za towar, 

8. wystawianie świadectw niepreferencyjnego 

pochodzenia towarów na dostawy finansowane z 

funduszy zewnętrznych, 

9. zaświadczenia o statusie prawnym podmiotu 

gospodarczego, jego przedmiocie działalności i 

zasadach reprezentacji oraz innych podstawowych 

okolicznościach związanych z prowadzoną 

działalnością, 

10.  zaświadczenia o następstwie prawnym oraz 

wszelkich innych okolicznościach powodujących 

przejście praw i obowiązków, 

11. zaświadczenia/certyfikaty o zaistnieniu 

okoliczności mogących stanowić podstawę do 

zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej. 

 

O legalizację dokumentów i świadectwa pochodzenia 

mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane w 

Polsce. 

 

Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować 

dokumenty? 

Niezbędne jest dostarczenie do Krajowej Izby 

Gospodarczej dokumentów rejestracyjnych 

dotyczących firmy i dokumentów do legalizacji. 

 

Dokumenty rejestracyjne 

• dokument z organów rejestrowych 

potwierdzający prowadzenie przez 

wnioskodawcę działalności gospodarczej,  

• zaświadczenie o nadaniu statystycznego 

numeru identyfikacyjnego REGON, 

• decyzja albo potwierdzenie faktu nadania 

numeru identyfikacji podatkowej (NIP), 

• uwierzytelnione wzory podpisów osób 

uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

wnioskującego. 

Kserokopie powyższych dokumentów są potwierdzane 

za zgodność z okazanym oryginałem.  

 

Dokumenty do legalizacji 

Dokumenty do legalizacji są przedkładane przez 

przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości 

egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego 

przeznaczonego do dokumentacji, który pozostaje w 

KIG. Wszystkie egzemplarze dokumentów 

przedłożonych do legalizacji powinny zawierać 

oryginalne podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania przedsiębiorstwa.  

Przy składaniu dokumentów do legalizacji  należy 

dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek o 

legalizację dostępny na stronie internetowej 

http://www.kig.pl/index.php/legalizacja  

 

W zależności od dyspozycji zagranicznego klienta 

dokumenty zalegalizowane przez Krajową Izbę 

Gospodarczą mogą podlegać również legalizacji 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie 

oraz placówek dyplomatycznych obcych państw w 

Polsce. 

 

Legalizacja poparcia wizowego do Arabii 

Saudyjskiej 
 

Legalizacja poparcia wizowego do Arabii Saudyjskiej 

jest pierwszym krokiem do nawiązania kontaktów 

handlowych z tym rynkiem 

 

Arabia Saudyjska jest jednym z krajów arabskich, 

który nabiera coraz większej wagi dla polskich firm 

eksportujących swoje towary. Kraj ten bowiem 

dysponuje ogromnym kapitałem oraz rynkiem zbytu. 

Warto podkreślić, że ten kraj skupia ¼ PKB całego 

rynku arabskiego. Na przestrzeni ostatnich lat Arabia 

Saudyjska stała się w Regionie istotnym 

gospodarczym partnerem Polski. Znajduje to 

odzwierciedlenie w obrotach handlowych między 

Polską i Arabią Saudyjską oraz rosnącej liczbie 

indywidualnych wyjazdów. 

 

Należy jednak pamiętać, że wyjeżdżających służbowo 

do Arabii Saudyjskiej obowiązują wizy 

(http://www.saudiembassy.pl/). Jednym z warunków 

uzyskania wizy jest przedłożenie w Ambasadzie tego 

kraju w Warszawie pisma delegującego w formie 

poparcia wizowego.  

Pismo przygotowane w języku angielskim powinno 

być skierowane do Konsula i zawierać 

następujące informacje: 

-krótki opis działalności firmy 

-imię i nazwisko oraz stanowisko delegowanego 

przedstawiciela firmy  

-termin planowanego wyjazdu 

-nazwę zapraszającej firmy saudyjskiej 

-dokładny cel wizyty. 

 

Dokument ten przed złożeniem w Ambasadzie musi 

być zalegalizowany w Biurze Legalizacji, Certyfikacji 

i Karnetów ATA Krajowej Izbie Gospodarczej w 

Warszawie. W tym celu przedsiębiorstwo wnioskujące 

o legalizację po raz pierwszy musi uwierzytelnić firmę 

i jej reprezentację, tj. złożyć dokumenty 

potwierdzające rejestrację oraz notarialnie 

potwierdzone wzory podpisów, osób które podpisują 

pismo delegujące. Natomiast do samej legalizacji 

wnioskująca firma składa wniosek o legalizację 

dostępny na stronie www.legalizacja.kig.pl oraz dwa 

egzemplarze oryginalnie podpisanego pisma. Jeden z 

egzemplarzy tego pisma pozostaje w dokumentacji 

KIG na wypadek ewentualnej weryfikacji 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie 

Krajowej Izby Gospodarczej. 

W przypadku jeśli firmą delegującą swoich 

pracowników jest zarejestrowana poza terytorium 

Polski, to pismo musi być zalegalizowane w 

Ambasadzie Królestwa Arabii Saudyjskiej w kraju 

pochodzenia firmy. 

http://www.kig.pl/index.php/legalizacja
http://www.saudiembassy.pl/
http://www.legalizacja.kig.pl/
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Ambasada Arabii Saudyjskiej wymaga również 

potwierdzenia tego pisma w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych w Warszawie  

http://www.msz.gov.pl/Apostille,-

,poswiadczanie,dokumentow,1796.html 

 

Kto w Polsce legalizuje dokumenty ?  

 

W Polsce legalizowaniem dokumentów zajmuje się 

Krajowa Izba Gospodarcza Biuro Legalizacji 

Certyfikacji i Karnetów ATA,  

Dział Legalizacji tel.: +48 22 6309717,  

fax: +48 22 8274673  

email: legalizacja@kig.pl 

Więcej informacji można uzyskać na 

www.legalizacja.kig.pl 

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej dokumenty są legalizowane w 26 miastach w Polsce  

 

ŚWIADECTWA POCHODZENIA TOWARU 

 

Świadectwo pochodzenia towaru (certificate of origin) 

jest swego rodzaju paszportem, czy też obywatelstwem 

towaru. Dokument ten ma na celu potwierdzenie 

pochodzenia eksportowanego towaru i jest wymagany 

przez administrację celną kraju importera. Dlaczego 

jest taki ważny? Z wielu powodów. Umożliwia m.in 

stosowanie preferencji celnych w przypadku krajów, 

które mają podpisane stosowne umowy (do tych 

krajów wystawia się tzw. świadectwa preferencyjne). 

 

Będąc warunkiem dopuszczenia towaru do obrotu 

rynkowego świadectwa są dokumentami często 

wymaganymi w kontraktach oraz np. przy stosowaniu 

mechanizmów zabezpieczających transakcje w handlu 

międzynarodowym, takich jak m.in. akredytywy czy 

inkasa.  

 

 

Świadectwo pochodzenia wystawia się albo na 

określony towar albo na partię towaru obejmującą 

różne towary będące przedmiotem eksportu. Jeżeli 

wysyłka jest realizowana przy wykorzystaniu różnych 

środków transportu, świadectwo pochodzenia powinno 

być wystawione na każdą partię towaru oddzielnie. 

 

Rodzaje świadectw pochodzenia 

Świadectwa pochodzenia dzielą się na świadectwa 

preferencyjne i świadectwa niepreferencyjne. 

 

Uniwersalne (niepreferencyjne) świadectwa 

pochodzenia  

 

Wystawianie niepreferencyjnych świadectw 

pochodzenia na świecie leży w gestii instytucji 

samorządu gospodarczego, które posiadają 

odpowiednie kompetencje oraz rozwiniętą sieć 

współpracy z podobnymi instytucjami na świecie.   

 

Od 01.01.2015 r. świadectwa pochodzenia są 

wydawane zarówno przez urzędy celne, jak i Krajową 

Izbę Gospodarczą.  

 

Krajowa Izba Gospodarcza uzyskała uprawnienia w 

zakresie wystawiania uniwersalnych świadectw 

pochodzenia na podstawie zapisów art.2 i art. 22 

ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności 

gospodarczej z dnia 7 listopada 2014 r. (Dz. U z 2014 

r. poz. 1662) zmieniających art. 12 ust. ustawy z dnia 

30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych i art. 10 

ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo Celne. 

 

Każda firma eksportująca swoje towary może napotkać 

na konieczność uzyskania i przekazania świadectwa 

pochodzenia swojemu zagranicznemu kontrahentowi 

zgodnie z jego wytycznymi wskazanymi w różnych 

dokumentach takich jak akredytywie, kontakcie czy 

też korespondencji. Tam też znajdą się informacje 

dotyczące rodzaju świadectwa pochodzenia, ilości 

wymaganych kopii czy też konieczności ich 

uwierzytelnienia np. przez ambasadę kraju importera 

w Polsce. W takim przypadku należy uzyskać 

szczegółową informację odnośnie możliwości 

potwierdzenia świadectwa przez tą ambasadę. Zwykle 

jest tak, że wskazana ambasada wymaga wcześniejszej 

legalizacji świadectwa w Krajowej Izbie Gospodarczej 

i/lub Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 

 

W celu uzyskania świadectwa pochodzenia w 

Krajowej Izbie Gospodarczej należy uwierzytelnić 

firmę oraz reprezentujące je osoby (reprezentację, 

ewentualnie pełnomocników). Dokonuje się tego 

poprzez prezentację dokumentów rejestracyjnych 

firmy, pełnomocnictw oraz potwierdzonych wzorów 

podpisów. Proces uwierzytelnienia w KIG jest 

bezpłatny. Prowadzony jest dla firm wnioskujących po 

raz pierwszy i jednorazowy. Proces ten jest ważny do 

czasu ewentualnych zmian dotyczących firmy i jej 

reprezentacji. W przypadku zmian złożone dokumenty 

firmy należy uaktualnić. 

 

Kolejnym krokiem jest właściwe przygotowanie i 

złożenie wniosku o wystawienie świadectwa 

pochodzenia oraz wypełnionych druków świadectwa 

(oryginał i kopi). We wniosku należy precyzyjnie 

opisać (w zależności od tego czy firma jest 

eksporterem, czy producentem i eksporterem): 

 

 eksportowany towar z podaniem kodu taryfy 

celnej oraz jego pochodzeniem,  

 proces produkcji/obróbki, 

 pochodzenie surowców użytych do produkcji 

towaru eksportowanego wraz z ich kodami, 

http://www.msz.gov.pl/Apostille,-,poswiadczanie,dokumentow,1796.html
http://www.msz.gov.pl/Apostille,-,poswiadczanie,dokumentow,1796.html
http://www.legalizacja.kig.pl/
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/handel-zagraniczny/swiadectwa-pochodzenia-towaru/uzyskanie-uniwersalnego-swiadectwa-pochodzenia
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/handel-zagraniczny/swiadectwa-pochodzenia-towaru/uzyskanie-uniwersalnego-swiadectwa-pochodzenia
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 przedłożone do wniosku załączniki 

potwierdzające zamiar eksportu (np. faktura 

eksportowa) oraz   pochodzenie towaru (m.in. 

świadectwa i oświadczenia o pochodzeniu, 

kalkulacje, faktury zakupu), dane do 

zamieszczenia na świadectwie pochodzenia, 

oraz zamieścić oświadczenia o poprawności zawartych 

we wniosku i świadectwie danych, okresie 

przechowywania dokumentów i nie wnioskowaniu o 

świadectwo w urzędzie celnym.  

 

Istnieje możliwość konsultacji z przedstawicielami 

Krajowej Izby Gospodarczej poprawności 

przygotowywanych dokumentów. 

 

Świadectwo pochodzenia jest wystawiane przez 

Krajową Izbę Gospodarczą zaraz po przedstawieniu 

poprawnie przygotowanej przez eksportera 

dokumentacji. Dla każdej partii towaru wystawiany 

jest jeden oryginał świadectwa. Na wniosek eksportera 

mogą być wydane również kopie tego dokumentu.  

 

Świadectwo pochodzenia można uzyskać na etapie 

organizacji eksportu, ale również w trybie 

retrospektywnym. Oprócz wymaganych dokumentów, 

do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia należy 

dołączyć komunikat IE599 potwierdzający dokonanie 

wywozu towaru. 

 

W uzasadnionych przypadkach np. kradzieży, utraty lub 

zniszczenia oryginalnego świadectwa pochodzenia, 

dopuszczalne jest wystawienie duplikatu świadectwa 

pochodzenia. Wystawia się jeden duplikat danego 

dokumentu pochodzenia 

 

Świadectwo pochodzenia wymagane jest dla potrzeb 

eksportu, natomiast w uzasadnionych przypadkach 

świadectwo takie może być również wystawione dla potrzeb 

wewnątrz wspólnotowych tj kontrahentów z krajów Unii 

Europejskiej. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące tego etapu są 

przedstawione w zakładce Wnioskowanie na stronie 

www.swiadectwapochodzenia.kig.pl  

 

Kto w Polsce wystawia świadectwa pochodzenia w 

eksporcie ?  

 

W Polsce wystawianiem świadectw pochodzenia w 

eksporcie zajmuje się Krajowa Izba Gospodarcza 

Biuro Legalizacji Certyfikacji i Karnetów ATA,  

Dział Legalizacji tel.: +48 22 6309717,  

fax: +48 22 8274673  

email: legalizacja@kig.pl 

 

Więcej informacji można uzyskać na 

www.swiadectwapochodzenia.kig.pl 

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej świadectwa 

pochodzenia w eksporcie wystawiane są w 9 miastach 

w Polsce  

 

ŚWIADECTWA NIEPREFERENCYJNEGO 

POCHODZENIA TOWARÓW KRAJOWEJ IZBY 

GOSPODARCZEJ NA DOSTAWY 

FINANSOWANE Z FUNDUSZY 

ZEWNĘTRZNYCH. 

 

 

W przypadku ubiegania się o dostawy towarów 

finansowanych z funduszy zewnętrznych w przetargach, w 

których istnieje wymóg dokumentowania pochodzenia 

dostarczanych towarów przedsiębiorca musi uzyskać 

świadectwo pochodzenia. 

 

Wystawcą takiego dokumentu jest Krajowa Izba 

Gospodarcza. 

Przedsiębiorca wypełnia wniosek. 

 

Do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia 

przedsiębiorca załącza następujące dokumenty: 

 

a). umowę na dostawę, w części niezbędnej dla 

prawidłowego i zasadnego wystawienia świadectwa 

pochodzenia, wraz z kserokopią pozostającą w Krajowej 

Izbie Gospodarczej po jej potwierdzeniu za zgodność z 

oryginałem. 

 

b). w przypadku towarów wyprodukowanych w Polsce z 

materiałów pochodzących z Polski lub innych krajów Unii 

Europejskiej, lub innych krajów wskazanych w Umowie, 

wnioskodawca dołącza oryginały oświadczeń 

producenta/ów towarów stanowiących przedmiot dostawy. 

Oświadczenie producenta powinno być adresowane na 

dostawcę wskazanego w Umowie o dostawie finansowanej 

ze środków zagranicznych. Oświadczenie powinno zawierać 

nazwę produktu korespondującą z opisem przedmiotu 

dostawy określonego w Umowie, ilość, miejsce jego 

wytworzenia i opis procesu wytwarzania zawierający 

informację, jakie materiały zostały użyte do produkcji, z 

jakich krajów pochodzą i jakiemu przetworzeniu, obróbce 

były poddane. 

 

c). do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia na 

towary, w których produkcję został zaangażowany więcej 

niż jeden kraj, w szczególnych przypadkach, będzie 

wzywany do dołączenia wiążącej informacji o pochodzeniu 

(w skrócie WIP) wydanej przez Izbę Celną w Warszawie. 

WIP stanowi ocenę dokonaną przez organ celny w 

kontekście niepreferencyjnego pochodzenia towaru. O 

odstąpieniu od wymogu przedłożenia WIP i innym sposobie 

dokumentowania pochodzenia towaru decyduje Krajowa 

Izba Gospodarcza. 

 

d). jeżeli dostarczany towar został zakupiony od innego 

sprzedającego niż producent, wnioskodawca powinien 

dołączyć do wniosku stosowne oświadczenie informujące, w 

http://www.swiadectwapochodzenia.kig.pl/
http://www.swiadectwapochodzenia.kig.pl/
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jakiej firmie zakupił towar oraz przedłożyć do wglądu KIG 

dowody zakupu (faktury) przedmiotowego towaru. 

Kserokopie faktur zakupu towaru powinny być załącznikami 

do wniosku. 

 

e). na wniosek Krajowej Izby Gospodarczej wnioskodawca 

dołącza tłumaczenia okazywanych dokumentów wykonane 

przez tłumacza przysięgłego 

 

Po uzgodnieniu i przesłaniu do KIG BLCA: 

 •Wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia 

podpisanego przez osobę upoważnioną 

 Załączników do Wniosku, 

 Innych uzgodnionych dokumentów, 

 

KIG BLCA wystawia świadectwo pochodzenia. 

Wystawione świadectwo pochodzenia wraz z fakturą za 

wykonanie usługi są przekazywane w uzgodnionym trybie 

na biurko Przedsiębiorcy. 

 

Kto w Polsce wystawia świadectwa pochodzenia na 

kraj ?  

 

W Polsce wystawianiem świadectw pochodzenia na 

kraj zajmuje się Krajowa Izba Gospodarcza Biuro 

Legalizacji Certyfikacji i Karnetów ATA,  

Dział Legalizacji tel.: +48 22 6309717,  

fax: +48 22 8274673  

email: legalizacja@kig.pl 

 

Więcej informacji można uzyskać na 

www.swiadectwapochodzenia.kig.pl 

 

 

 

ARTYKUŁY/INFORMACJE RÓŻNE / Z PRAC PISiL 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PISiL 

 

22 kwietnia 2016 roku w Toruniu odbyło się 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 

PISiL,, którego przedmiotem były sprawy 

statutowo-organizacyjne oraz wybory 

uzupełniające do Rady Izby do końca kadencji 

2014- 2018.  

Zgromadzenie podjęło dziewięć uchwał  

statutowych i  trzy wnioski. Zatwierdzono 

sprawozdania Rady i komisji rewizyjnej oraz 

bilans i rachunek zysków i strat, udzielono 

absolutorium organom Izby i przyjęto program 

działania i preliminarz na rok 2016. 

Przyjęte do realizacji wnioski dotyczą rozważenia 

zmiany organizacji miejsca kolejnego kongresu i 

walnego zgromadzenia, podjęcia działań na rzecz 

likwidacji licencji na pośrednictwo przy 

przewozie rzeczy, oraz na rzecz  zmian zapisów 

Ustawy o VAT w kwestii odpowiedzialności  

Agencji Celnych  z tytułu pełnomocnictwa 

pośredniego.  

W związku z rezygnacją Laury Hołowacz z pracy 

w Radzie Izby zebrani dokonali wyboru Jerzego 

Lewickiego do składy Rady do końca kadencji 

2014- 2018. 

Obrady zakończyło podziękowanie 

przewodniczącego Rady Izby Marka 

Tarczyńskiego  dla Laury Hołowacz i Piotra 

.Sikorskiego za ich wkład w rozwój PISiL i wieloletnią 

społeczną, pełną zaangażowania pracę w Radzie Izby, 

a także do pozostałych osób i firm aktywnie 

uczestniczących w pracach komisji i zespołów 

roboczych  organizacji. (ES) 

 
 

Komisja ds. bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw 

 
14 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie komisji. 

Tematami omówionymi na spotkaniu były problemy 

związane z nielegalnymi imigrantami w 

przewozach do UK, aktualizacja „Vademecum 

Bezpiecznego Spedytora” opracowanego przez 

komisję w roku 2014 oraz omówienie wyników 

ankiety opracowanej przez przewodniczącego 

komisji i przeprowadzonej wśród członków Izby 

w 2015 roku. 

 

Komisja przypomina , że nadal nierozwiązany 

problem nielegalnych imigrantów powoduje, że 

przewoźnicy narażeni są na sankcje ze strony 

władz brytyjskich za przewiezienie w pojeździe 

nielegalnego imigranta. Aby móc uniknąć sankcji 

kierowca musi udowodnić, że dokonał 

odpowiednich  czynności sprawdzających zgodnie 

z listą kontrolną bezpieczeństwa pojazdu 

zamieszczoną na stronie www. gov.uk  

Poniżej zamieszczamy  link do listy w języku 

polskim: 

http://www.swiadectwapochodzenia.kig.pl/
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https://www.gov.uk/government/publications/vehi

cle-security-checklist 

Przedsiębiorca powinien również przeprowadzić 

szkolenie wewnętrzne dla kierowców z tego 

zakresu i mieć na to dowód. 
 

W związku z ciągle pojawiającymi się przypadkami 

kradzieży i wyłudzeń ładunków podczas transportu i 

składowania towarów, komisja ds. Bezpieczeństwa w 

łańcuchu dostaw podjęła decyzję o dystrybucji wśród 

firm z branży TSL ankiety. Celem anonimowej ankiety 

wysłanej on line do członków Izby roku było 

oszacowanie wielkości tych przestępczych zjawisk, ich 

rodzajów, określenie jakiego typu i wielkości 

przedsiębiorstwa są dotykane kradzieżami oraz jakiego 

typu ładunki są najczęściej zawłaszczane. Raport ten 

posłużył także do prac koordynowanych przez 

CLECAT, a mających na celu ograniczenie procederu 

kradzieży i wyłudzeń ładunków w Europie - 

przewodniczący komisji ds. bezpieczeństwa w 

łańcuchu dostaw jest członkiem zespołu ds. 

bezpieczeństwa powołanego w ramach CLECAT.  

 

Ankieta składa się z 13 pytań – jej wyniki prezentujemy niżej: 

 

1. Jakiego rodzaju usługi wykonuje Państwa firma – proszę zaznaczyć rodzaj 

wykonywanych usług? 

 

przewozowe  57,89% 

spedycyjne w zakresie spedycji morskiej  36,84% 

spedycyjne w zakresie spedycji lotniczej  47,37% 

spedycyjne w zakresie spedycji kolejowej  89,47% 

spedycyjne w zakresie spedycji drogowej  52,63% 

logistyczne  26,32% 

operatora multimodalnego  57,89% 

magazynowe  0,00% 

kurierskie  57,89% 

 

2. Jak duża jest Państwa firma? 

zatrudniająca do 50 osób  47,37% 

zatrudniająca od 51 do 250 osób  26,32% 

zatrudniająca powyżej 250 osób  26,32% 

 

3. Czy w ciągu ostatnich czterech lat działalności firmy padli Państwo ofiarą 

przestępstwa związanego z branżą TSL 

NIE 15,79% 

TAK 84,21% 

 

4. Jeśli tak, to jakim rodzajem przestępstwa została dotknięta Państwa firma? W jaki 

sposób utracili Państwo ładunek lub/i środek transportu, w wyniku jakiego 

zdarzenia? 

kradzież ładunku/przesyłki z samochodu  62,50% 

kradzież samochodu razem z ładunkiem  43,75% 

kradzież samochodu bez ładunku  0,00% 

wyłudzenie ładunku poprzez fałszywego przewoźnika/spedytora  25,00% 

rozbój na drodze, parkingu lub w innym miejscu (rozbój: kradzież połączona z 

użyciem przemocy lub groźbą użycia przemocy)  
18,75% 

kradzieży z magazynu, hubu, składu , itp.  31,25% 

Inne,jakie? (np. kradzież towaru z wagonu, barki, paliwa z baku, porwanie 

kierowcy, itp.)  
12,50 

 

 5. Jakiego rodzaju towar utracono? 

sprzęt komputerowy  25,00% 

artykuły spożywcze  18,75% 

chemia gospodarcza/kosmetyki  25,00% 

alkohol/wyroby tytoniowe  31,25% 

odzież  6,25% 

surowce  6,25% 

https://www.gov.uk/government/publications/vehicle-security-checklist
https://www.gov.uk/government/publications/vehicle-security-checklist
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inne (jakie?)  68,75% 

 

 6.  Jeśli towar został wyłudzony przez fałszywego przewoźnika/ spedytora to w jaki 

sposób zgłosił się on do Państwa? 

telefonicznie  6,67% 

przez e-mail  26,67% 

za pośrednictwem giełdy transportowej  40,00% 

inne (jakie?)  6,67% 

nie został wyłudzony przez fałszywego przewoźnika/spedytora  46,67% 

 

 7. Czy weryfikowali Państwo wcześniej autentyczność dokumentów swojego 

podwykonawcy-przestępcy (np. poprzez sprawdzenie jego dokumentów 

rejestrowych)? 

Tak  100% 

Nie  0,00% 

 

 8.  Ile razy doszło do utraty ładunku w ciągu ostatnich 4 lat, z powodu ww. 

przestępczości? 

1 raz  37,50% 

Od 2 do 4 razy  37,50% 

5 i więcej razy  25,00% 

 

 9.  Jakiego rzędu straty poniosła Państwa firma w przybliżeniu, z tytułu utraty 

ładunku podczas transportu licząc wszystkie zdarzenia w ciągu ostatnich 4 lat 

(proszę zaznaczyć odpowiedni przedział strat)? 

od kilkuset do kilku tysięcy zł  0,00% 

od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy  25,00% 

od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy zł  50,00% 

powyżej kilkuset tysięcy zł  25,00% 

 

 10. Czy przestępstwo i utrata ładunku została zgłoszona na Policję? 

Tak  100% 

Nie  0,00% 

 

11. Czy wykryto sprawcę przestępstwa? 

Tak  43,75% 

Nie  56,25% 

 

12. Jak oceniają Państwo pracę i zaangażowanie Policji w zwalczaniu tej 

przestępczości - także jeśli chodzi o podejmowane działania prewencyjne? 

SŁABO  6,67% 

średnio  6,67% 

Tego zaangażowania po prostu nie ma.  6,67% 

Pracę służb ocenia się według jej skuteczności.  6,67% 

Niewidoczne  6,67% 

był to jedyny przypadek, w którym policja odzyskała towar  6,67% 

zaangażowana została policja szwedzka  6,67% 

bardzo powolne, przewoźnik i spedycja potrafiła więcej ustalić, dostarczyć 

nagrania z monitoringu etc.  
6,67% 

Zaangażowanie na niskim poziomie , właściwie nie spotkałem się z takimi 

działaniami,brak jest akcji informacyjnych podobnych do akcji bezpieczeństwo 

na drodze ( w rozumieniu poruszania się pojazdów ). 

6,67% 

Słaba     6,67% 

w jednym przypadku wykazano duże zaangażowanie w drugim przypadku 

postępowano rutynowo - co nie dało efektu odnalezienia samochodu 
6,67% 

Jest bezradna, musieliśmy powołać śledczego, który się sprawą zajmował 6,67% 

Nie mam wiedzy na temat działań prewencyjnych. Jednak jedyni sprawcy jacy 6,67% 
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zostali zatrzymani - 1 godz. po kradzieży (ukradziona jedna paleta alkoholu z 

całego pełnego samochodu) w czasie rutynowej kontroli - kierowca śpiąc na 

parkingu nie zdążył nawet zgłosić zdarzenia). 

Trudno ocenić.  6,67% 

Mają ważniejsze sprawy na głowie  6,67% 

 

13. Jak oceniają Państwo pracę i zaangażowanie Policji w ściganiu i prowadzeniu 

śledztw, postępowań wyjaśniających? 

SŁABO  6,67% 

nie skutecznie  6,67% 

Policja ma problemy z podejmowaniem tematów dot. spedycji 

międzynarodowej z uwagi na barierę językową, konieczność kontaktowania się 

z zagranicznymi podmiotami prawa. Podczas zgłaszania spraw próbują w 

każdy możliwy sposób zniechęcić zgłaszającego. Nie wykazują inicjatywy, są 

bierni w swoim działaniu.  

6,67% 

Jak wyżej 6,67% 

Niewidoczne  6,67% 

niestety nie najlepiej  6,67% 

po przyjęciu zgłoszenia, stracili całkiem zainteresowanie sprawą  6,67% 

opieszałe, powolne, brak zaangażowania, brak motywacji do rozwiązania 

sprawy  
6,67% 

na średnim poziomie , często postepowanie jest umarzane ze względu na brak 

wykrycia sprawcy . Policja nie wykorzystuje wszystkich możliwych do 

uzyskania informacji np. informacji z systemu Via Toll o ruchach pojazdu 

którym dokonano przestępstwa. Dotyczy to zarówno polskiej Policji ,jak i 

zagranicznych służb. . 

6,67% 

Słaba  6,67% 

w większości spraw są to rutynowe działania z miernym efektem  6,67% 

Słabo, Policja nie ma narzędzi do wykrywani tego typu spraw. Zaangażowanie 

jest niskie 
6,67% 

W jednym z opisywanych przypadków zdarzenie miało miejsce po załadunku 

we Włoszech - tamtejsza policja działała dosyć szybko i część towaru z 

jednego z samochodów (wyłudzono towar z trzech samochodów jednocześnie) 

udało się odzyskać i dostarczyć do Klienta w Polsce. 

6,67% 

Przesłuchano świadków, spisano protokół. Później słuch o sprawie zaginął..  6,67% 

Nieskuteczni  6,67% 

 

Korzystając z okazji dziękujemy wszystkim, który poświęcili czas na wypełnienie ankiety ubolewamy jedynie, że było 

to tylko 15 % firm zrzeszonych w Izbie 

 
Zweryfikuj kontrahenta 

 
Zgodnie z zaleceniem komisji ds. bezpieczeństwa w 

łańcuchu dostaw towarów Izba wystąpiła w roku 2015 

do organizacji przewoźników i spedytorów  w innych 

krajach Unii oraz do Wydziałów  Promocji Handlu i 

Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP o udostępnienie 

adresów internetowych lub linków do stron 

internetowych, na których można zweryfikować 

kontrahenta (posiadane licencje, ewentualnie KRS). 

Niżej prezentujemy uzyskane informacje: 

 

Państwo 

(kod 

państwa) 

Adres wyszukiwarki licencjonowanych firm 

transportowych 

Uwagi 

Belgia 

(BE) 
dla transportu towarów: 

http://www.mobilit.fgov.be/transis_FR/crupu

bl1_fr  

Licencje firm transportowych można sprawdzić 

posiadając numer licencji oraz numer firmy 

(odpowiednik polskiego REGON lub NIP – w 

Belgii to jeden numer). 

Białoruś 

(BW) 

Na Białorusi istnieje odpowiednik polskiego 

ZMPD. 

Ministerstwo Transportu i Komunikacji RB nie 

publikuje na swojej stronie wykazu  firm, którym 

http://www.mobilit.fgov.be/transis_FR/crupubl1_fr
http://www.mobilit.fgov.be/transis_FR/crupubl1_fr
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Wykaz firm zrzeszonych: 

http://www.bairc.org/information/perevoz/ 

Zamieszczono tam informację 

„Информация о перевозчиках” w podziale 

na regiony: 

Брестсткая область 

Витебская область 

Гомельская область 

Гродненская область 

Минск и Минская область 

Могилевская область 

W celu uzyskania szczegółowych informacji 

w przedmiotowym zakresie sugerujemy też 

dodatkowo kontakt z przedstawicielstwem 

polskiego ZMPD w Brześciu: 

brzesc@zmpd.pl Przedstawicielstwo działa 

od 1 października 2014 r. 

wydało licencje: 

http://www.mintrans.gov.by/rus/administr_proced

ury/license/ 

a jedynie wykaz firm transportowych, które mu 

podlegają: 

http://www.mintrans.gov.by/rus/activity/autoandr

oad/ 

Bułgaria 

(BG) http://www.rta.government.bg/images/Image/

registri/mt.htm  

The Ministry of Transport is in charge of updating 

the list and therefore it is in Bulgarian language. 

Listę aktualizuje Ministerstwo Transportu i 

dlatego jest ona w języku Bułgarskim 

Czechy 

(CZ) 

Z inf. Wydziału Transportu Drogowego 

czeskiego Ministerstwa Transportu wynika, 

że w Republice Czeskiej nie został jeszcze 

stworzony publiczny rejestr przedsiębiorstw 

transportowych z licencją na działalność w 

międzynarodowym transporcie drogowym. 

Osoba/firma, która chciałaby skontrolować 

uprawnienie przedsiębiorstwa czeskiego do 

prowadzenia działalności gospodarczej w 

zakresie międzynarodowego transportu 

drogowego może zwrócić się bezpośrednio 

do Wydziału Transportu Drogowego 

Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej 

przesyłając na poniższy adres e-mailowy: 

sekretariat.110@mdcr.cz 

zapytanie zatytułowane "Ověření oprávnění k 

podnikání českých dopravců - licence pro 

mezinárodní silniční přepravu zboží" (tłum.: 

Kontrola uprawnienia do prowadzenia 

działalności gospodarczej czeskich 

przedsiębiorstw transportowych - licencja na 

międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy), 

w którym należy podać co najmniej 

następujące informacje: 

- nazwę czeskiego przedsiębiorstwa, 

- adres siedziby, 

- IČ - Identifikační číslo (odpowiednik 

polskiego numeru REGON), który można 

uzyskać w Rejestrze Działalności 

Gospodarczej wpisując nazwę 

przedsiębiorstwa:  

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->  

http://www.rzp.cz/cgi-

bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWS

 

http://www.bairc.org/information/perevoz/
http://www.bairc.org/information/perevoz/brest_obl/
http://www.bairc.org/information/perevoz/viteb_obl/
http://www.bairc.org/information/perevoz/gom_obl/
http://www.bairc.org/information/perevoz/grodno_obl/
http://www.bairc.org/information/perevoz/minsk_obl/
http://www.bairc.org/information/perevoz/mog_obl/
mailto:brzesc@zmpd.pl
http://www.mintrans.gov.by/rus/administr_procedury/license/
http://www.mintrans.gov.by/rus/administr_procedury/license/
http://www.mintrans.gov.by/rus/activity/autoandroad/
http://www.mintrans.gov.by/rus/activity/autoandroad/
http://www.rta.government.bg/images/Image/registri/mt.htm
http://www.rta.government.bg/images/Image/registri/mt.htm
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BJFND 

oraz dane kontaktowe do przesłania 

odpowiedzi. 

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->  

Dania 

(DK) 

 informacje dot. transportu i logistyki, w tym 

również duńskich firm działających w branży, 

może ew. dostarczyć Duńskie Stowarzyszenie 

Transportu i Logistyki www.dtl.eu (niestety 

większość informacji jest po duńsku) 

Finlandia 

(FI) 

brak jest fińskiej strony zawierającej 

licencjonowane firmy transportowe. 

polecamy Finnish Freight Forwarder's 

Association: 

http://www.huolintaliitto.fi/huolintaliikkeidenliitto

/fi/liitto/jasenet.php 

Dodatkowo informacje: 

http://www.loginfo.fi/en/logistics-services 

Francja 

(FR) 

 Lista org. Przewoźników i spedytorów:  

1. Federation Nationale des Transports Routiers 

http://www.fntr.fr/mentions-legales 

2.Fédération  des Entreprises de Transport et de 

Logistique de France http://www.e-tlf.com/ 

3. Organisation des Transporteurs Routiers 

Européens www.otre.org 

4. Union Nationale des Organisations Syndicales 

des Transporteurs Routiers Automobiles 

http://www.unostra.fr/ 

Hiszpania 

(ES) 

nie występuje jedna lista hiszpańskich 

licencjonowanych firm transportowych. 

Poszczególne regiony autonomiczne 

posiadają takie listy, aczkolwiek nie 

wszystkie je udostępniają. Natomiast na 

stronie hiszpańskiego Ministerstwa 

Infrastruktury i Transportu dostępny jest 

rejestr firm przewozowych. Rejestr ten 

pozwala na sprawdzenie podstawowych 

danych kontaktowych, rodzaju działalności 

gospodarczej oraz rodzaju autoryzacji i 

pozwoleń, które dana firma posiada. Mogą 

Państwo sprawdzić hiszpańskie firmy 

wpisując ich nazwę lub NIP (po hiszpańsku 

NIF). Dostępne dane obejmują m.in. ilość 

autoryzowanych pojazdów wraz z numerem 

rejestracji, a także rodzaje posiadanych 

autoryzacji i daty ich ważności. Znajdą tam 

Państwo również informację o posiadaniu 

przez firmę licencji na przewozy 

międzynarodowe.  

www.fomento.gob.es/crgt/servlet/ServletCon

troller 

 

Holandia 

(NL) 

link do strony, na której można sprawdzić 

czy firma transportowa posiada zezwolenie 

(vergunning) na transport towarów drogą 

lądową. W okienku „Bedrijfsnaam” należy 

wpisać nazwę firmy, a w okienku „Plaats” 

nazwę miejscowości, w której dana firma ma 

siedzibę. 

Na poniżej stronie znajduje się lista firm 

transportowych posiadających certyfikat jakości 

(Keurmerk Transport & Logistiek). 

https://extern.tln.nl/Relatieprocessen/BedrijvenInd

exKeurmerk.aspx 

 

http://www.dtl.eu/
http://www.huolintaliitto.fi/huolintaliikkeidenliitto/fi/liitto/jasenet.php
http://www.huolintaliitto.fi/huolintaliikkeidenliitto/fi/liitto/jasenet.php
http://www.loginfo.fi/en/logistics-services
http://www.fntr.fr/mentions-legales
http://www.e-tlf.com/tlf/
http://www.e-tlf.com/tlf/
http://www.e-tlf.com/
http://www.otre.org/
https://extern.tln.nl/Relatieprocessen/BedrijvenIndexKeurmerk.aspx
https://extern.tln.nl/Relatieprocessen/BedrijvenIndexKeurmerk.aspx
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http://www.niwo.nl/pagina/120/bedrijven_zo

eken/wegvervoer.html 

Irlandia 

(IE) 

 (Road Safety Authority) umożliwia sprawdzenie 

czy określony podmiot jest licencjonowany 

poprzez wyszukiwarkę na stronie internetowej: 

https://www.rtol.ie/rtol-online/search/licence, 

zwyczajowo nie publikuje jednak list.  

Litwa 

(LT) 

https://keltra.vkti.gov.lt/kelappweb/web/Infor

macijaApieVezejus.jsp - baza danych 

licencjonowanych firm transportowych 

 

Licencjonowania dokonuje Państwowa Inspekcja 

Transportu Drogowego. 

Kluczowymi stowarzyszeniami branżowymi, 

jednoczącymi spółki z branży transportu i 

spedycji są: 

LIETUVOS NACIONALINĖ VEŽĖJŲ 

AUTOMOBILIAIS ASOCIACIJA “LINAVA” 

/LITEWSKIE NARODOWE ZRZESZENIE 

FIRM TRANSPORTOWYCH “LINAVA”/ 

J.Basanavičiaus 45, LT - 03506 Vilnius 

Tel.: (+ 370 5) 278 65 01 

Faks: (+ 370 5) 278 65 24 

E-mail: office@linava.lt  

www.linava.lt  

Lietuvos nacionalinė ekspeditorių asociacija 

„LINEKA“ 

/Litewskie narodowe stowarzyszenie spedytorów 

„LINEKA”/ 

Verkių g. 44-306, LT-09109, Vilnius 

tel./fax: (+370 5) 277 90 36, 

e-mail: info@lineka.lt  

http://lineka.lt/lt/lietuvos-nacionalines-

ekspeditoriu-asociacijos-lineka-nariai – wykaz 

członków stowarzyszenia 

Norwegia 

(NO) 

baza internetowa, która  zawiera listę firm 

http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Yrkestrans

port/Tillatelser/Oppslag+i+transport%C3%B

8rregister 

 

informacje na temat licencji potrzebnych do 

prowadzenia działalności związanej z transportem 

towarów: 

http://www.vegvesen.no/en/Vehicles/Professional

+Transport/permits 

Polska 

(PL) 

http://solaris.botm.gov.pl/index.php?m=wyka

z&i=tresci&nazwa=zezwolenia&numer=47 

lub sprawdzanie licencji ; 

https://smartfrigo.com/chlodnie/logowanie/li

cencje 

Licencję wspólnotową oraz licencję na 

wykonywanie międzynarodowego transportu 

drogowego rzeczy można sprawdzać samodzielnie 

aż na 4 sposoby: 

1) poprzez portal CEIDG  

2) poprzez wykaz udzielonych licencji na stronie 

http://www.gitd.gov.pl/dla-

przedsiebiorcow/licencje/przewoz-rzeczy/wykaz-

waznych-decyzji-administracyjnych2     (plik w 

formacie excel) 

3) poprzez „infomat” – narzędzie umożliwiające 

sprawdzenie konkretnego przewoźnika na 

podstawie nr nip i tzw. nr teczki (również 

dostępne na http://gitd.gov.pl w dziale „Sprawdź 

swoje dane”) 

4) poprzez analizę blankietu licencji. 

Portugali

a (PT) 

licencjonowane firmy transportowe 

http://www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/Tra

nsportesRodoviarios/EmpresasLicenciadas/D

link do strony Instytutu Mobilności e Transportu ( 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT, 

I.P.)) Spis zawiera zarówno firmy transportu 

http://www.niwo.nl/pagina/120/bedrijven_zoeken/wegvervoer.html
http://www.niwo.nl/pagina/120/bedrijven_zoeken/wegvervoer.html
https://keltra.vkti.gov.lt/kelappweb/web/InformacijaApieVezejus.jsp
https://keltra.vkti.gov.lt/kelappweb/web/InformacijaApieVezejus.jsp
mailto:office@linava.lt
http://www.linava.lt/
mailto:info@lineka.lt
http://lineka.lt/lt/lietuvos-nacionalines-ekspeditoriu-asociacijos-lineka-nariai
http://lineka.lt/lt/lietuvos-nacionalines-ekspeditoriu-asociacijos-lineka-nariai
http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Yrkestransport/Tillatelser/Oppslag+i+transport%C3%B8rregister
http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Yrkestransport/Tillatelser/Oppslag+i+transport%C3%B8rregister
http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Yrkestransport/Tillatelser/Oppslag+i+transport%C3%B8rregister
http://www.vegvesen.no/en/Vehicles/Professional+Transport/permits
http://www.vegvesen.no/en/Vehicles/Professional+Transport/permits
http://www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/EmpresasLicenciadas/Documents/Setembro%202014/Mercadorias_OrdemEmpresas_30_09_2014.pdf
http://www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/EmpresasLicenciadas/Documents/Setembro%202014/Mercadorias_OrdemEmpresas_30_09_2014.pdf
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ocuments/Setembro%202014/Mercadorias_O

rdemEmpresas_30_09_2014.pdf 

krajowego jak i międzynarodowego.  W kolumnie 

ÂMBITO (rodzaj prowadzonej działalności) dla 

oznaczenia transportu międzynarodowego użyto 

skrótu -  INT.   

Rumunia 

(RO) 

lista rumuńskich licencjonowanych firm 

transportowych na przewóz drogowy 

towarów.  

Pod linkiem 

http://www.arr.ro/doc_301_Info-

operatori-transport-marfuri_pg_0.htm  

 

informacje w następującej kolejności:      

- transport drogowy towarów 

- transport drogowy towarów ponadgabarytowych 

- transport drogowy towarów pojazdami 

wyspecjalizowanymi 

- transport drogowy  odpadów i towarów 

niebezpiecznych 

- transport drogowy  towarów pojazdami 

specjalnymi 

- transport drogowy żywych zwierząt 

- transport drogowy towarów łatwo psujących się. 

Główna strona internetowa ARR 

http://www.arr.ro/ 

Dodatkowo, w zakładce UTILE można znaleźć 

informację nt  przewoźników osób oraz istnieje 

również lista przewoźników, którzy ubiegają się o 

pozwolenie CEMT (A CEMT permit (CEMT = 

Conférence Européenne des Ministres des 

Transports / European Conference of Transport 

Ministers) pod linkiem: 

 

http://www.arr.ro/doc_352_Transport-marfa-

CEMT-_pg_0.htm  

Słowacja 

(SK) 

http://www.mindop.sk  

http://www.erru.sk/- common server. 

The mandatory insurance and the www.skp.sk 

website is one of the most important tasks when 

verifying a carrier. It allows to check whether the 

vehicle's registration number (license plates) and 

type of the vehicle correspond with the 

information on the insurance document presented 

as well as the liability insurance document and 

other documents.  

Słowenia 

(SI) 
link do wyszukiwarki licencjonowanych firm 

transportowych w Słowenii 

http://www.ozs.si/Ponudba/Registri/Registerl

icenc.aspx 

Wszyscy prowadzący działalność muszą posiadać 

licencję Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości lub 

Izby Gospodarczej, która większe firmy 

transportowe zrzesza w Sekcji Towarowego 

Transportu Drogowego: 

http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_za_prome

t/sekcija_za_cestni_tovorni_promet  

Szwajcari

a (SZ) 

wyszukiwarka firm transportowych 

posiadających licencję 

http://www.bav.admin.ch/grundlagen/03604/

03630/03668/index.html?lang=de 

 

Zezwolenia te będące wynikiem podpisania 

układu transportowego pomiędzy Szwajcarią a 

Unią Europejską są wydawane przez szwajcarskie 

Ministerstwo Transportu (niem. Bundesamt für 

Verkehr BAV ).  

Bundesamt für Verkehr BAV 

Sektion Güterverkehr 

CH-3003 Bern 

Tel.             +41 (0)58 465 87 25 

Fax             +41 (0)58 462 11 86 

E-Mail:        lizenz@bav.admin.ch  

Szwecja 

(SE) 

licencjonowanie firm zajmujących się 

transportem, spedycją, logistyką jest 

The Swedish Association of Road Transport 

Companies (Sveriges Åkeriföretag) 

http://www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/EmpresasLicenciadas/Documents/Setembro%202014/Mercadorias_OrdemEmpresas_30_09_2014.pdf
http://www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/EmpresasLicenciadas/Documents/Setembro%202014/Mercadorias_OrdemEmpresas_30_09_2014.pdf
http://www.arr.ro/doc_301_Info-operatori-transport-marfuri_pg_0.htm
http://www.arr.ro/doc_301_Info-operatori-transport-marfuri_pg_0.htm
http://www.arr.ro/
http://www.arr.ro/doc_352_Transport-marfa-CEMT-_pg_0.htm
http://www.arr.ro/doc_352_Transport-marfa-CEMT-_pg_0.htm
http://www.skp.sk/
http://www.ozs.si/Ponudba/Registri/Registerlicenc.aspx
http://www.ozs.si/Ponudba/Registri/Registerlicenc.aspx
http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_za_promet/sekcija_za_cestni_tovorni_promet
http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_za_promet/sekcija_za_cestni_tovorni_promet
http://www.bav.admin.ch/grundlagen/03604/03630/03668/index.html?lang=de
http://www.bav.admin.ch/grundlagen/03604/03630/03668/index.html?lang=de
http://www.bav.admin.ch/
http://www.bav.admin.ch/
mailto:lizenz@bav.admin.ch
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Szwedzka Agencja ds. Transportu 

(Transportstyrelsen) 

http://www.transportstyrelsen.se/en 

http://akeri.se/ 

 

Ukraina 

(UN) 

Na Ukrainie nie istnieje ogólnodostępny 

wykaz ww. firm. Najlepszym rozwiązaniem 

w celu wstępnej weryfikacji przyszłego 

kontrahenta jest 

sprawdznie jego historii dotychczasowej 

działalności na ukraińskiej giełdzie 

transportowej pod adresem wwwlardi-

trans.com 

Dodatkowe informacje można uzyskać na 

oficjalnej stronie Ministerstwa 

Infrastruktury Ukrainy 

www.mtu.sov.ualuk/category/licensing.html, oraz 

na stronie 

Intemetowej Zrzeszenia 

Ukraińskich Międzynarodowych  Przewoźników  

Samochodowych www.asmap.org.ua. 

Węgry 

(HU) 

Nemzeti Közlekedési Hatóság – Krajowy 

Urząd Transportu. nie prowadzi jawnego 

rejestru tego typu podmiotów. 

1/ Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete – 

Węgierski Związek Przewoźników Drogowych 

 

Adres: 1149 Budapest, Egressy út 77 

tel: +36 (1) 252-0688 

fax: +36 (1) 363-5226 

email: posta@mkfe.hu 

Kontakt: Dávid Bobál 

W/w Związek w odpowiedzi na pismo WPHI 

poinformowało nasz Wydział, że zgodnie z 

przepisami nie mogą ujawniać listy swoich 

członków, jednak jest możliwość umieszczenia 

darmowego ogłoszenia na ich stronie 

internetowej. W tej sprawie można kontaktować 

się pod podanymi wyżej danymi kontaktowymi.  

2/Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó 

Ipartestülete – Związek Branżowy 

Międzynarodowych Prywatnych Przewoźników  

NiT Hungary Központ 

Adres:1108 Budapest, Újhegyi út 3/a-5. 

Adres korespondencyjny: 1476 BUDAPEST 100. 

Pf.63. 

email: nit@nit.hu 

www: http://www.nit.hu/index.php/kapcsolat 

3/ Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége – 

Krajowe Stowarzyszenie Przewoźników 

Adres: 1215 Budapest, Duna u. 55. 

tel/fax: +36 1 425-2078 

email: fuvosz@fuvosz.com 

www: 

http://www.fuvosz.com/content/kapcsolat/wide 

Wielka 

Brytania 

(GB) 

wyszukiwarkę licencjonowanych firm 

transportowych na terenie UK 

http://www.tan.gov.uk/tanen/vosa_anonymou

soperatorsearch_new.asp  

link do rejestru firm transportowych 

działających na terenie Wielkiej Brytanii  

(plik jest za duży do przesłania) 

http://data.gov.uk/dataset/public_data_csc  

 

Włochy 

(IT) 
http://www.alboautotrasporto.it/index.php?op

tion=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=

206 

 

link, where you can search by code, name or 

town, but there is no reference to international 

license, I’m afraid:  

po naciśnięciu klawisza “ricerca” wyświetla się 

lista, 

 

 

http://www.transportstyrelsen.se/en
http://akeri.se/
http://www.mtu.sov.ualuk/category/licensing.html
http://www.mkfe.hu/hu/kapcsolat.html
http://www.tan.gov.uk/tanen/vosa_anonymousoperatorsearch_new.asp
http://www.tan.gov.uk/tanen/vosa_anonymousoperatorsearch_new.asp
http://data.gov.uk/dataset/public_data_csc
http://www.alboautotrasporto.it/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=206
http://www.alboautotrasporto.it/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=206
http://www.alboautotrasporto.it/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=206
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PISiL w mediach, konferencje, spotkania, patronaty, artykuły, zaproszenia 
20.01.2016CYTAT TYGODNIA 

Tytuł medialny Temat/ tytuł Autor 

Namiary na morze i handel nr 

9/2016, maj 

Nie będzie łatwiej MB 

PGT nr 18, 4.05.2016 Udany XVII Kongres Spedytorów w Toruniu KK 

PGT nr 16, 20.04.2016 Szlak jedwabne, tory żelazne Red. 

Portal Spedycje pl. XVII Kongres Spedytorów GJ 

Namiary na morze i handel nr 

7/2016, kwiecień 

XVII Kongres Spedytorów PETE 

Namiary na morze i handel nr 

2/2016, styczeń 

Noworocznie o gospodarce morskiej Piotr Frankowski 

Namiary na morze i handel nr 

2/2016, styczeń 

Arie, kuplety i e-handel (BOM) 

PGT nr 4 27.01.2016 PISiL w Polonii 

Najbliższy Kongres Spedytorów odbędzie się 21 IV w 

Toruniu 

KK 

PGT 1-3, 20.01.2016  E-commerce – globalne wyzwanie dla biznesu 

logistycznego 

KK 

Obserwator morski nr 1 styczeń 2016 Gdyńskie spotkanie spedytorów Jerzy Drzemczewski Jerzy 

Drzemczewski 

 

Udzielone patronaty/partnerstwo//współpraca/ udział w konferencjach/ targach 
 
Data 

wydarzenia 

Wydarzenie/Konferencja Organizator 

2017 rok TRAKO 2017 MTG,Gdańsk 

11-13.09.2017  Międzynarodowymi Targami  Morskimi BALTEXPO 2017. ZTW, Warszawa 

23-24.11.2016, 

Łódź 

Targi Logistyki Magazynowej INTRALOG Międzynarodowe Targf Łódzkie 

Spólka Targowa Sp. z o.o. 

16-17.11.2016, 

Warszawa 

VII Ogólnopolski Kongres Magazynowania i Logistyki „Modern 

Warehouse” 

Forum Media Polska Sp. z o.o. 

8-10.11.2016, 

Warszawa  

Targi Trans Poland Lentewenc Sp. z o.o 

Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2016 Miasto Gdynia 
8-10.06.2016, 

Szczecin 

Międzynarodowy Kongres Morski Fundacka Kongres Morski 

7-8.06.2016, 

Pałac Łochów 

V Ogólnopolskie Warsztaty Szefów Logistyki LogDays 2016 Forum Media Polska Sp. z o.o. 

Maj – czerwiec 

2016 

Ranking Firm TSL – Transport Spedycja Logistyka. Dziennika Gazety Prawnej 

18-20.05.2016, 

Poznań 

Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2016 ILiM 

12.05.2016, 

Poznań 

prezentacja usług i możliwości portu Rotterdam. Zarząd Portu Rotterdam 

9.05.2016, 

Gdynia 

Kapituła Nagrody Honorowej KIGM „Bursztynowa Kaczka” i 

Wyróżnień Honorowych  „Bursztynowe Jajko” 

KIGM 

20-21.04.2016, 

Sosnowiec 

Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu „LOGISTEX” Expo Silesia Sp. z o.o., 

Sosnowiec 

7-8.04.2016, 

Gdańsk 

IV Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2016, udział 

przewodniczącego Rady w panelu dyskusyjnym 

KOW Sp. z o.o., Warszawa 

04.02.2015, 

Warszawa 

IX Międzynarodowa  Konferencja i Wystawa „LOTNISKO 

2016”   

Targi Warszawskie S.A., 

Warszawa 

 Patronat merytoryczny studiów podyplomowych logistyka i 

spedycja 

SGH Warszawa 

 Patronat merytoryczny studiów podyplomowych „logistyka w 

zarządzaniu”  i zarządzanie spedycją w praktyce 

gospodarczej(biznesowej)” 

  Akademia Leona Koźmińskiego, 

Warszawa 

2014-2016 Partnerstwo w ramach projektu NORDA – Północny Biegun 

Wzrostu. Udział przedstawiciela PISIL w pracach 

międzygminnego zespołu merytorycznego ds. opracowania 

dokumentów strategicznych i operacyjnych dla  obszaru 

  Urząd Miasta Gdynia 
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funkcjonalnego Dolina Logistyczna, 

 

Zorganizowane i zaplanowane przez PISiL spotkania /szkolenia  2016  

 
Przewóz morski towarów niebezpiecznych – kodeks IMDG Gdynia, siedziba PISiL 6.12.2016 

ADR dla osób organizujących przewóz drogowy towarów 

niebezpiecznych 

Gdynia, siedziba PISiL 5.12.2016 

Kurs spedycyjny Siedziba PISiL 3-8.10.2016 

Kurs według programu FIATA Siedziba PISiL 26.09.-1.10.2016 

i 17-22.10.2016 

Ubezpieczenia transportowe   Gdynia, siedziba PISiL 17.05.2016 

Szkody transportowe i postępowanie reklamacyjne Gdynia, siedziba PISiL 10.05.2016 

Walne Zgromadzenie Członków PISiL Toruń 22.04.2016 

XVII Kongres Spedytorów Toruń 21.04.2016 

Zasady zawierania umów w spedycji i przewozie”   Gdynia, siedziba PISiL 12.04.2016 

Spedycja morska Warszawa 21.03.2016 

Zasady zawierania umów w spedycji i przewozie”   Warszawa 03.03.2016 

Zasady realizacji programów rynku pracy w 2016 r. Gdynia, siedziba PISiL 22.02.2016 

Kurs spedycyjny  Gdynia, siedziba PISiL 25-30.01.2016 

Kurs według programu FIATA Siedziba PISiL 18-23.01.  

i 8-13.02.2016 

Spotkanie noworoczne gospodarki morskiej Szczecin 20.01.2016 

Konferencja noworoczna Warszawa 14.01.2016 

Internetowe kursy języka angielskiego  Cały rok 

 

 

 

 

 

 


