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TRANSPORT i SPEDYCJA  MORSKA 
 

Weryfikacja wagi kontenera w eksporcie – cd 

 

W związku ze zmianami międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS – Rozdział 

VI, Część A, Regulacja 2 - Cargo Information, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 roku, w 

Biuletynie nr 5/2016 przekazaliśmy Państwu Tekst zmienionego fragmentu konwencji SOLAS, Wytyczne 

IMO -  MSC. 1/Circ. 1475 z 9 czerwca 2014 r. - GUIDELINES REGARDING THE VERIFIED  GROSS 

MASS OF A CONTAINER CARRYING CARGO,  Wytyczne World Shipping Council  (WSC) z 1 lipca 

2015 r. – GUIDELINES FOR IMPROVING SAFETY AND IMPLEMENTING SOLAS CONTAINER 

WEIGHT VERIFICATION REQUIREMENTS oraz projekt z 6 maja 2016 r. prawa polskiego w zakresie 

ważenia kontenerów zawarty w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 

przez statki oraz niektórych innych ustaw, który  nadal nie ma jeszcze mocy wiążącej. 

 

W ślad za tym  informujemy, że Maritime Safety Committee IMO (International Maritime Organization)  

opublikował w dniu 23 maja br. cyrkularz MSC. 1/Circ. 1548 adresowany do administracji, państwowych 

http://www.pisil.pl/
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portowych instytucji kontrolnych, firm, terminali portowych i kapitanów statków odnośnie wymogów 

konwencji SOLAS w zakresie weryfikacji masy brutto kontenerów.     

W cyrkularzu przekazano informację o wprowadzeniu do Regulacji VI/2 nowych paragrafów   w odniesieniu 

do kontenerów przeładowywanych i deklarowania VGM w początkowym okresie po wprowadzeniu zmian do 

konwencji SOLAS tj. po 1 lipca 2016 r. . 

Maritime Safety Committee IMO ustalił, iż administracje, państwowe portowe instytucje kontrolne winny 

przyjąć praktyczne i pragmatyczne podejście w odniesieniu do weryfikacji zgodności z wymogami konwencji 

SOLAS (VI/2.4 – VI/2.6 w okresie trzech miesięcy po 1 lipca 2016 r., a mianowicie: 

1. zezwalając, aby pełne kontenery załadowane na statek przed 1 lipca 2016 r. a przeładowywane 1 lipca 

2016 lub po 1 lipca 2016 r. mogły być załadowane z przeznaczeniem do ich ostatecznego portu 

wyładunku bez deklarowania VGM, 

2. wykazując w stosunku do wszystkich podmiotów biorących udział w kontenerowym łańcuchu 

transportowym elastyczność w zakresie procedur związanych z dokumentowaniem, procesem 

komunikowania i przekazywania informacji dotyczącej VGM.      

Ustalenia w/w cyrkularza obowiązują do 1 października 2016 roku. Informacja IMO oraz odnośny formularz 

MSC znajduje się tutaj  linki\MSC.1Circ.1548 Advice.pdf. 
 

1 czerwca 2016 roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieściło na stronie 

internetowej Wytyczne Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie określania od 1 lipca 

2016 r. zweryfikowanej masy kontenera (VGM) zgodnie z Prawidłem 2 Rozdziału VI Konwencji SOLAS, 

których tekst znajduje się tu linki\Zatwierdzone_wytyczne_ws_wazenia_kontenerow.pdf. 

 

CLECAT (European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services), której 

członkiem jest Polska Izba Spedycji i Logistyki opracowała wytyczne  w sprawie weryfikacji masy brutto 

kontenerów, które mogą okazać się  pomocne dla spedytorów wystawiających własny konosament lub 

konsolidujących przesyłki drobnicowe, występujących w roli załadowcy – tekst tu linki\CI88a MAR 

CLECAT guidelines on container weighing Update June 2016.pdf.  

 

W związku z kierowanymi do Polskiej Izby Spedycji i Logistyki pytaniami odnośnie rejestru wag i ich 

lokalizacji na terenie kraju wyjaśniamy, że według przeprowadzonego przez nas rozeznania, żadna z instytucji 

krajowych nie prowadzi takiego rejestru. 

Według wyjaśnień Głównego Urzędu Miar, do którego Izba zwracała się dwukrotnie z prośbą o rozważenie 

możliwości stworzenia takiego rejestru,  formalne stworzenie takiego rejestru wymagałoby zmian 

obowiązujących przepisów, które nie przewidują obowiązku rejestracji przez użytkowników przedmiotowych 

urządzeń (Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach – Dz.U. z 2016 r. poz. 884).  

 

Niestety nie powiodła się próba  zainteresowania problemem Stowarzyszenia Producentów Wag w Polsce 

(skupia ono także importerów)  i dotarcia za pośrednictwem członków tej organizacji do potencjalnych 

posiadaczy certyfikowanych wag, którzy byliby zainteresowani oferowaniem usług dla podmiotów 

zewnętrznych.  

 

Wobec problemów z uzyskaniem informacji o wagach i ich rozmieszczeniu w kraju,  Izba zasygnalizowała 

chęć stworzenia chociażby cząstkowego własnego rejestru  na potrzeby członków naszej organizacji.  

 

Na dzień 18 lipca 2016 roku udało się sporządzić listę ze wskazaniem podmiotów oferujących usługę ważenia 

kontenerów (także lokalizację terminali/miejsc urządzeń pomiarowych)- lista znajduje się tu lokalizacja .rtf. 

 Rozbudowanie przedmiotowej listy będzie możliwe przy  aktywnym  włączeniu  się wszystkich 

członków PISiL w działania na rzecz stworzenia przedmiotowego rejestru w drodze przekazywania do 

naszej organizacji informacji na temat wag i ich lokalizacji,  zarówno urządzeń własnych  będących w  

linki/MSC.1Circ.1548%20Advice.pdf
linki/Zatwierdzone_wytyczne_ws_wazenia_kontenerow.pdf
linki/CI88a%20MAR%20CLECAT%20guidelines%20on%20container%20weighing%20Update%20June%202016.pdf
linki/CI88a%20MAR%20CLECAT%20guidelines%20on%20container%20weighing%20Update%20June%202016.pdf
lokalizacja%20ES.rtf


 3 

posiadaniu Państwa firm z możliwością świadczenia usług dla innych podmiotów jak i znanych 

Państwu firm zewnętrznych świadczących tego typu usługi . 

Informacje prosimy kierować na adres mailowy dadamczyk@pisil. pl  (DA 

 

Określono granicę portu morskiego w Tolkmicku 

W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie 

granicy portu morskiego w Tolkmicku, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej określił granice 

tego portu od strony lądu i od strony wód morskich. Załącznikiem do rozporządzenia jest mapa z 

oznaczeniem tych granic w  skali 1:1000 . (Źr.dziennikustaw.gov.pl/du/2016-K.O.) 

 

TRANSPORT i SPEDYCJA DROGOWA 
 

ADR Tool Dangerous Goods* - ADR „w kieszeni”! 

 

 

Poruszanie się po obszarze towarów niebezpiecznych ADR nie jest zadaniem łatwym. Wymogi ustawodawcy, 

zmieniające się i obszerne przepisy prawne oraz trudność w ich interpretacji sprawiają, że wiedza pozostaje w 

rękach specjalistów. 

ADR Tool Dangerous Goods to aplikacja mobilna (platforma Android) o towarach niebezpiecznych ADR 

(umowa ADR 2015). 

 

Dla kogo? 

Aplikacja z polskim interfejsem oraz polskimi Prawidłowymi Nazwami Przewozowymi jest dedykowana 

głównie do pracowników branży TSL (może być pomocna dla spedytorów krajowych oraz 

międzynarodowych, specjalistów ds. obsługi klienta i sprzedaży, kierowców, pracowników magazynu czy 

doradców ADR, ale też służb celnych, wykładowców, studentów, służb ratowniczych czy też auditorów). 

 

Korzyści 

Aplikacja w prosty i szybki sposób daje możliwość identyfikacji towaru niebezpiecznego po numerze UN (nr 

UN) lub Prawidłowej Nazwie Przewozowej (PNP), przedstawia podstawowe informacje o towarze 

niebezpiecznym, także w formie zinterpretowanej, prezentując wyniki na czterech ekranach informacyjnych 

w zależności od potrzeb użytkownika (typy ekranów: Tabeli A, Uproszczony, Kierowcy, Incydentu). 
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Użytkownik jest w stanie w bardzo łatwy sposób sprawdzić czy na pojeździe np. z załadowanymi sześcioma 

towarami niebezpiecznymi w określonych ilościach, muszą być założone tablice barwy pomarańczowej, jakie 

jest wymagane ogólne i indywidualne wyposażenie, czy towar niebezpieczny jest towarem dużego ryzyka, 

jakie ma właściwości niebezpieczne czy też stan skupienia (ciecz, ciało stałe, gaz). 

Aplikacja przedstawia w przystępny sposób interpretację przewozu przez tunele (również przez Eurotunel), 

czy informacji potrzebnych do stosowania wyłączenia wg 1.1.3.6 ADR (ilości załadowane na jednostkę 

transportową) czy EQ, wskazuje limity dla towarów dużego ryzyka, obowiązek uzupełniania Prawidłowej 

Nazwy Przewozowej nazwą techniczną czy konieczność separacji od żywności oraz prezentuje zakazy 

ładowania razem. 

 

 
 

 

 

 

Codzienna praca 

 

Aplikacja może być pomocna przy wystawianiu dokumentu przewozowego (np. CMR), gdyż prezentuje 

Prawidłowe Nazwy Przewozowe oraz nazwy opakowań w 23 językach europejskich, lub zweryfikowaniu czy 

podstawowe zapisy na dokumencie przewozowym są prawidłowe. Umożliwia także pobranie i zachowanie na 

urządzeniu użytkownika pisemnej instrukcji dla kierowcy w wybranym języku. 

Korzystając z aplikacji, użytkownik ma natychmiastowy dostęp do bazy ADR w swoim urządzeniu, offline, 

bez wertowania obszernych przepisów, w każdym miejscu, zawsze pod ręką (np. podczas rozmów 

handlowych czy operacyjnych, analizy zapytania klienta czy zlecenia transportowego, w momencie 

załadunku, w magazynie, na miejscu kontroli lub zdarzenia, w domu czy w pracy). 

Jako że interfejs użytkownika został przetłumaczony na 18 języków europejskich oraz zawiera Prawidłowe 

Nazwy Przewozowe w 23 językach europejskich a bazę w języku angielskim, aplikacja może być przewagą 

konkurencyjną oraz doskonałą pomocą również dla firm poddanych badaniom SQAS, globalnych operatorów 

logistycznych z oddziałami w wielu krajach europejskich czy firm przewozowych z zasięgiem europejskim 

zatrudniających kierowców z różnych krajów. 

Prezentowane narzędzia mogą służyć pomocą na szkoleniach, kursach, wykładach (korzystanie online ze 

strony internetowej lub offline np. podłączając tablet do rzutnika) jak też i w przygotowaniach do testów czy 

egzaminów. 

Aplikacja jest w ciągłym udoskonalaniu oraz rozwoju, zachęcamy do przedstawiania konstruktywnych 

sugestii oraz podzielenia się Państwa oceną lub opinią. 
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adr-tool.com 

 

W nieco uproszczonej wersji, bezpłatny i pełny dostęp do bazy umowy ADR 2015 znajduje się na platformie 

internetowej adr-tool.com (strona jest przystosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych). Serwis 

daje możliwość zweryfikowania konieczności założenia tablic pomarańczowych dla jednego towaru 

niebezpiecznego (nr UN) wraz z wynikową informacją o towarze dużego ryzyka. W zależności od preferencji, 

dane wyświetlane są na dwóch ekranach tj. Tabeli A Umowy ADR lub ekranu Uproszczonego. Zawartość 

bazy jest taka sama jak w aplikacji mobilnej, natomiast interfejs użytkownika, Prawidłowe Nazwy 

Przewozowe oraz dane bazy są przedstawiane w języku angielskim. 

 

 
 

Podsumowanie 

 

Narzędzia ADR Tool (aplikacja mobilna oraz platforma internetowa) pomagają w codziennej pracy, dają 

szybkie pierwsze spojrzenie na dany towar niebezpieczny. Pomagają w codziennych decyzjach przy 

identyfikacji towaru niebezpiecznego, organizacji transportu, wypełnieniu dokumentu przewozowego, 

kontroli dokumentów oraz wyposażenia pojazdu czy ogólnych informacji na miejscu zdarzenia z towarem 

niebezpiecznym. Narzędzia pomocne i wygodne zarówno dla początkujących jak też i profesjonalistów, mogą 

być alternatywą dla obszernych, papierowych wersji przepisów czy ich odpowiedników elektronicznych 

(format pdf). 

Przedstawione narzędzia można znaleźć: 

 adr-tool.com 

 Wersja pełna aplikacji: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arekneubauer.adrtool 

 Wersja free aplikacji: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arekneubauer.adrtool.free 

 Film instruktażowy do aplikacji: https://www.youtube.com/watch?v=IiW-Wx5_oRY 

Jarosław Bomba 

adr@adr-tool.com 

Ekspert i Wykładowca, Polska Izba Spedycji i Logistyki 

* ADR Tool w liczbach: 
Prawidłowe Nazwy Przewozowe i nazwy opakowań w 23 językach europejskich (PL, GB, DE, FR, DK, FI, NO, SE, ES, PT, NL, IT, GR, 
HR, RO, HU, TR, SK, CZ, RU, LV, EE, LT) 
Interfejs użytkownika w 18 językach europejskich (PL, GB, DE, FR, DK, CZ, RU, SE, ES, NL, IT, RO, HU, TR a update: PT, SK, FI, NO) 
wg Google Play dla ADR Tool: ponad 5000 pobrań w ponad 100 krajach (wersja free), 100-500 pobrań w 24 krajach (pełna wersja) 
adr-tool.com: łącznie ponad 6000 odsłon w 70 krajach świata 
W przygotowaniu IMDG Tool Dangerous Goods (Amdt 37-14) – o towarach niebezpiecznych w transporcie morskim - wersja free 
oraz pełna 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arekneubauer.adrtool
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arekneubauer.adrtool.free
https://www.youtube.com/watch?v=IiW-Wx5_oRY
mailto:adr@adr-tool.com
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ZAGADNIENIA CELNE/ PODATKOWE/FINANSE 
 

Odliczenie VAT od wydatków na eksploatację aut 

 

WSA we Wrocławiu w wyroku I SA/Wr 191/16 nie zgodził się z interpretacją fiskusa, z której wynikało, że 

parkowanie samochodu służbowego pod domem pracownika wyklucza możliwość odliczenia 100 % VAT 

od wydatków związanych z eksploatacją pojazdu i paliwa. Spółka występująca o interpretację, udostępnia 

samochody służbowe pracownikom wyłącznie do celów służbowych. Samochody garażowane są przy 

siedzibie spółki , a w przypadkach przewidzianych w regulaminie np. gdy pracownik wraca z delegacji 

służbowej w późnych godzinach wieczornych mogą być one parkowane w miejscu zamieszkania 

pracownika. Spółka  ma możliwość sprawdzenia, czy pracownik wykonuje wyłącznie jazdy służbowe. W 

takiej sytuacji  ma ona prawo odliczyć 100 % VAT od wydatków eksploatacyjnych i paliwa.  (Źr. Rzeczp.nr 

131-K.O.)/ 

 

Skutki przewlekłości postepowania kontrolnego dla podatnika 

 

Kontrolne często ciągną się miesiącami, a nawet latami, a  fiskus żąda za ten czas od podatników odsetek od 

zaległości podatkowej. 

NSA w wyrokach z 14 czerwca 2016 r., sygn. akt II FSK 1148/14, II FSK 1149/14, II FSK 1961/14 uznał, 

że urząd nie może przez siedem miesięcy analizować dowodów i przez ten czas naliczać podatnikowi 

odsetki za zwłokę, chyba, że do opóźnienia przyczynił się podatnik. (Źr.Gazeta Prawna nr 114 -K.O.) 

 

Paliwo do użytku prywatnego - konieczna kasa fiskalna 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu potwierdził w wyroku I SA/Wr 303/16 ,że przedsiębiorcy 

powinni  rejestrować w kasie fiskalnej paliwo do prywatnych przejazdów pracowników służbowymi autami. 

Nieodpłatne przekazanie paliwa, przy którego nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia VAT, jest 

traktowane w świetle ustawy o VAT jako sprzedaż. Ponieważ jest ona dokonywana na rzecz pracowników, 

czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, należy ją ewidencjonować w kasie 

fiskalnej. (Żr.Rzeczp. nr 144-K.O.) 

FIATA / CLECAT / EUROINFORMACJE
 

Posiedzenie grupy roboczej FIATA w Polsce 
 

Na zaproszenie PISiL, w dniach 16-18 czerwca 2016 roku odbyło się w Gdańsku posiedzenie Grupy 

Roboczej FIATA „Sea transport”. W obradach uczestniczyli delegaci z Iranu, Belgii, Niemiec. Wielkiej 

Brytanii, Szwajcarii, Afryki Południowej, Holandii, Włoch, Francji i Polski. Spotkanie zdominował temat 

weryfikacji masy brutto kontenerów w eksporcie przewożonych drogą morską, wynikający z wejścia w 

życie z dniem 1 lipca 2016 r. nowelizacji konwencji SOLAS.  Uczestnicy prezentowali rozwiązania 

legislacyjne w swoich krajach, omawiali wątpliwości związane z deklaracją tary kontenerów i 

zastrzeżeniami co do wiarygodności danych na tabliczce znamionowej - większość reprezentowanych na 

spotkaniu przedstawicieli organizacji zrzeszających spedytorów prezentowała stanowisko, iż deklarację tary 

kontenera winien złożyć armator/jego agent w potwierdzeniu bukingu. Zasugerowano także, aby w 

umowach z armatorami wnosić klauzulę zwalniającą spedytora z odpowiedzialności za  deklarację tary.  

Przedmiotem dyskusji grupy roboczej FIATA  była także sprawa rozliczania kosztów związanych z 

weryfikacją masy brutto kontenera. Efektem tej  dyskusji jest dokument „SOLAS Amendment effective 1 

July 2016 – FIATA discussion document to aspects of Incoterms 2010 with illustrative matrix”.  (ES) 
  

 

 

 

https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/629013,podatnik-nie-odpowiada-za-przewleklosc-fiskusa.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/629013,podatnik-nie-odpowiada-za-przewleklosc-fiskusa.html
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Płaca minimalna – regulacje Francji i Niemiec przedmiotem działań Komisji Europejskiej 

 

16 czerwca br. Komisja Europejska zdecydowała o podjęciu kroków prawnych wobec Francji i Niemiec  w 

konsekwencji wprowadzenia przez te kraje regulacji dotyczących płacy minimalnej  w transporcie 

drogowym. Popierając zasadę płacy minimalnej, Komisja uznała jednocześnie, iż wprowadzenie regulacji w 

odniesieniu do wszystkich operacji transportowych ogranicza swobodę świadczenia usług i przepływu 

towarów. Po wymianie informacji z władzami Francji i ocenie prawnej francuskich regulacji, które wchodzą 

w życie 1 lipca 2016 r. Komisja podjęła decyzję o skierowaniu formalnego wystąpienia jako pierwszego 

etapu postępowania wobec tego kraju. Komisja podjęła także decyzję o przystąpieniu do następnego etapu 

procedury wobec  Niemiec w kontynuacji działań  rozpoczętych w maju 2015 r. i prowadzonych w 

międzyczasie rozmów  mających na celu osiągnięcie wzajemnego porozumienia. Głównych zastrzeżeń 

Komisji nie rozwiały niestety ani otrzymana odpowiedź na formalną notę ani kolejne dyskusje z władzami 

Niemiec. 

W obu przypadkach Komisja stoi na stanowisku, iż zastosowanie płacy minimalnej w odniesieniu do 

niektórych operacji transportowych nie jest usprawiedliwione stwarzając nieproporcjonalne bariery 

administracyjne, które blokują właściwe funkcjonowanie wewnętrznego rynku. Władze Francji i Niemiec 

mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedłożone przez Komisję. Działania 

Komisji Europejskiej poparła organizacja CLECAT European Association for Forwarding, Transport, 

Logistics and Customs Services.   (źr. CLECAT Newsletter nr 24/2016 – DA) 

 
Unijne konsultacje publiczne w sprawie transportu drogowego     

 

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje publiczne odnośnie do Rozporządzeń PE i Rady WE z dnia 21 

października 2009 r nr 1071/2009. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania 

zawodu przewoźnika drogowego  oraz nr 1072/2009 dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku 

międzynarodowych przewozów drogowych . Bazując na analizach, których podsumowania dokonano w 

czasie konferencji w kwietniu 2015 r., Komisja Europejska przygotowuje szereg propozycji regulacji 

prawnych mających na celu poprawę europejskiego sektora transportu drogowego zarówno pod względem 

kosztów, warunków socjalnych jak i ochrony środowiska. Przy szeregu okazjach KE podnosiła, iż niektóre  

regulacje są niejasne, a ich implementacja zróżnicowana w poszczególnych krajach członkowskich, czego 

przykładem są np. restrykcje dotyczące kabotażu. Konsultacje będą prowadzone przez 12 tygodni, 

ostateczny termin przekazania odpowiedzi na ankietę mija 15 września 2016 r. Więcej informacji na stronie 

www.ec.europa.eu?transport/modes/road/consultations/2016-review-road-regulations_en.htm     

                                                                                             (źr. CLECAT Newsletter 24/2016 – DA)  

 

Kabotaż w Danii i Finlandii – wniosek Komisji Europejskiej skierowany   

do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości     

 

Wniosek taki złożyła Komisja Europejska w związku z niewłaściwym jej zdaniem stosowaniem regulacji 

odnośnie kabotażu, które wynikają z Rozporządzenia 1072/2009 dotyczące wspólnych zasad dostępu do 

rynku międzynarodowych przewozów drogowych . Rozporządzenie zezwala przewoźnikom posiadającym 

licencję wspólnotową na wykonanie do trzech operacji w  innym kraju członkowskim (bez ograniczenia 

ilości punktów załadunku i rozładunku), po operacji  wyładunku towaru w ramach przewozu 

międzynarodowego i jest to jedyne ograniczenie wynikające z prawa unijnego. Tymczasem regulacje fińskie 

ograniczają kabotaż do dziesięciu operacji w ciągu  trzymiesięcznego okresu, a ponadto traktują każdy 

wyładunek i załadunek jako oddzielną operację kabotażową. Wg. prawa duńskiego natomiast pojedyncza 

operacja kabotażowa może obejmować kilka operacji załadunkowych lub wyładunkowych, ale nie obie te 

operacje łącznie, co zdaniem KE jest również sprzeczne z regulacjami unijnymi. Wobec  faktu, iż zarówno 

Dania jak i Finlandia nie wprowadziły zmian do swoich regulacji prawnych, o co KE wnosiła w 2015 r., KE 

podjęła decyzję o skierowaniu stosownego wniosku do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.  

Parlament Finlandii planuje w najbliższym czasie głosowanie nad rządowym projektem zmiany ustawy 

dostosowującej prawo fińskie do regulacji unijnych i w przypadku przyjęcia takiej ustawy, KE przewiduje 

zmianę podjętej przez siebie decyzji.   (źr. CLECAT Newsletter 24/2016 – DA) 

            

http://www.ec.europa.eu/?transport/modes/road/consultations/2016-review-road-regulations_en.htm
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ARTYKUŁY/INFORMACJE RÓŻNE / Z PRAC PISiL 
 

Posiedzenie Komisji ds. ekspertów 

 

22 czerwca 2016 r odbyło się posiedzenie komisja ds. ekspertów podczas którego ustalono przeprowadzenie 

weryfikacji listy ekspertów, rozpatrywano wniosek o ustanowienie eksperta oraz zawnioskowano do Rady 

Izby o  dokooptowanie do składu komisji dyrektora Instytutu Transportu i Handlu Morskiego dr hab. Hanny 

Klimek. Rada przychyliła się do wniosku. (ES) 

 
Posiedzenie Rady Izby 

 

30 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady PISiL podczas, którego omówiono sposób realizacji wniosków 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podsumowano obrady XVII Kongresu spedytorów, przyjęto do Izby 

firmy: Asotra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, OMEGAIR CARGO Sp. z o.o. z siedzibą w Żółwiej 

Błoci, DLS-TRANS LTD.Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, CARGO SHIPPING.Sp. z o.o. z siedzibą w 

Szczecinie, Allways International Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz skreślono z listy członków 

firmę  Damco Poland Sp. z o.o..z siedzibą w Warszawie. 

Dużą część posiedzenia zdominowały  bieżące problemy transportu drogowego, działania Izby w kwestii 

weryfikacji wagi kontenerów w eksporcie  oraz  związane ze zmianami przepisów celno-podatkowych.. Tu  

najwięcej uwagi poświęcono zagadnieniom : 

- możliwości stosowania rozliczania VAT w deklaracji na podstawie dotychczasowych pozwoleń i  braku 

przepisów przejściowych w tym zakresie, Rozliczenia VAT importowego w deklaracji VAT mogliby 

dokonać podatnicy posiadający pozwolenia wydane na podstawie art. 166 i 182 UKC. Po zmianie przepisów 

celnych „stare pozwolenia” nie tracą ważności w świetle prawa celnego, ale taki zapis uniemożliwia 

rozliczenie VAT w deklaracji na ich podstawie. W ustawie nie przewidziano okresu przejściowego dla 

przedsiębiorców korzystających obecnie z dobrodziejstw art. 33a, który dawałby  możliwość rozliczania 

VAT w deklaracji na podstawie dotychczasowych pozwoleń lub uzyskania pozwoleń w oparciu o nowe 

przepisy, 

 -wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności podatkowej  w przypadku, gdy objęcie towaru 

uproszczeniem, o którym mowa w art.166 oraz w art.182, jest dokonywane przez przedstawiciela 

bezpośredniego, w rozumieniu  przepisów celnych który działa na rzecz podatnika nieposiadającego 

pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Uczyniono przedstawiciela celnego - przedstawicielem 

podatkowym, który jest solidarnym dłużnikiem nawet wtedy, gdy działa jako przedstawiciel bezpośredni i to 

za wszystkie zobowiązania podatnika nawet te niezabezpieczone zabezpieczeniem przedstawiciela, tj. VAT 

od importu z uprawnieniem do rozliczania tego podatku w deklaracji podatkowej. 

 

Solidarna odpowiedzialność wzbudza najwięcej kontrowersji. Zebrani zastanawiali się jak agencja celna 

może zabezpieczyć się przed ewentualnym nieuczciwym kontrahentem i zasugerowali wypracowanie przez 

komisję celną rekomendacji podnoszącej poziom bezpieczeństwa / zabezpieczenia się agencji celnej, np. 

poprzez zawarcie umowy z klientem, namawianie go do wnioskowania o status AEO.  

 

Wiceprzewodniczący Rady J.Wójtowicz  omówił swój udział w polskich Dniach Morza w  Bratysławie w 

dniu 2 czerwca 2016 r., które były adresowane do  potencjalnych klientów słowackich  pokazując im 

możliwości polskich portów morskich.Prezentacje  przedstawiły Zarządy Morskich Portów Szczecin-

Swinoujście, Gdynia i Gdańsk, BCT, MTMG, PISiL, PRS i Loconi. Prezentacja PISiL dotyczyła 

kluczowych zagadnień branży logistycznej Polski, jej potencjału i rozwoju.  

 

W dniu 3.06.2016 r. pan J.Wójtowicz uczestniczył w  „Konferencji Port Szczecin-Swinoujście – partner 

czeskiego biznesu” , która odbyła się w Pradze. Kolejno zaprezentowały się ZMPS-Ś, Rady Interesantów 

Portu Szczecin i PISiL oraz firmy sztauerskie: Terminal Promowy Świnoujście, DB Port Szczecin, Bulk 

Cargo, OT Port Świnoujście, Fast Terminals. 
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Przewodniczący Rady zrelacjonował przebieg Walnego Zgromadzenia oraz Boardu CLECAT, które miały 

miejsce w Rotterdamie w dniach 20-23.06.2016 roku.  
 

Rada ustaliła także   organizację konferencji świateczno-noworocznej PISiL 2017 w dniu 8 grudnia 

2016 roku w hotelu Polonia Palace w Warszawie. (ES) 
 

 

PISiL w mediach, konferencje, spotkania, patronaty, artykuły, zaproszenia 

20.01.2016CYTAT TYGODNIA 
Tytuł medialny Temat/ tytuł Autor 

PGT Nr 26, 29.06.2016 InfoGlobMar 2016 – przedstawiciele biznesu i 

naukowcy o gospodarce morskiej 

Grzegorz Bałtycki 

Namiary na morze i handel nr 

12/2016,czerwiec 

O morzu na zamku Red. 

Namiary na morze i handel nr 

12/2016,czerwiec 

InfoGlobMar 2016 CZE 

PGT Nr 24, 15.06.2016 Ćwierćwiecze Jubilata Andrzej Uznański 

PGT nr 23, 8.06.2016 Protesty przewoźników w całej Europie Cezary Banasiak 

Namiary na morze i handel nr 11/2016, 

czerwiec 

Polskie Dni Morza w Bratysławie Czesław 

Romanowski 

Transport Manager nr 2 – kwiecień-

maj 2016 

Kongres Spedytorów w Toruniu KD 

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 INTRALOMAG Międzynarodowe Targi 

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 

8-10.10.2016, Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2016 Miasto Gdynia 

15.06.2016, Sopot InfoGlobMar 2016 UG, IHZ,Wydział 

Ekonomiczny 

8-10.06.2016, 

Szczecin 

Międzynarodowy Kongres Morski Fundacja 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 
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27.05.2016, Gdańsk Uroczystości otwarcia nowej siedziby Oddziału Celnego 

Terminal Kontenerowy 

Izba Celna w Gdyni 

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 

funkcjonalnego Dolina Logistyczna, 

  Urząd Miasta Gdynia 

 
Zorganizowane i zaplanowane przez PISiL spotkania /szkolenia  2016  

 
Konferencja noworoczna 2017 Warszawa 8.12.2016 

Przewóz morski towarów niebezpiecznych – kodeks IMDG siedziba PISiL 6.12.2016 

ADR dla osób organizujących przewóz drogowy towarów 

niebezpiecznych 

siedziba PISiL 5.12.2016 

Kurs spedycyjny Siedziba PISiL 3-8.10.2016 

Kurs według programu FIATA Siedziba PISiL 26.09.-1.10. i 17-22.10.2016 

Spedytor w relacji z bankiem. Rachunek płatniczy spedytora, 

spedytor jako kredytobiorca. 

Siedziba PISiL 8.06.2016 

Ubezpieczenia transportowe   siedziba PISiL 17.05.2016 

Szkody transportowe i postępowanie reklamacyjne 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”   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. siedziba PISiL 22.02.2016 

Kurs spedycyjny  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 

 


