
Dzień Dobry, 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nową Ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu 

towarów, która  obowiązuje w Polsce od dnia 18 kwietnia 2017 roku i która nakłada na Państwa jako 

odbiorcę/przewoźnika towarów pewne obowiązki. 

Nowe przepisy wprowadzają wymóg rejestrowania transportów określonych produktów przed 

rozpoczęciem ich przewozu na terytorium Polski. Obecna Ustawa definiuje produkty podlegające 

rejestracji  na podstawie kodów taryfy celnej lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). 

Określa również wartości graniczne wagi brutto, objętości oraz wielkości opakowań.  

Po weryfikacji pod kątem nowych przepisów zidentyfikowaliśmy produkty podlegające Ustawie. Lista 

tych produktów stanowi załącznik do informacji. 

Pragniemy, aby jako potencjalni odbiorcy/przewoźnicy produktów, które zostaną objęte obowiązkiem 

rejestracji, mieli Państwo świadomość, że nowa Ustawa wymagać będzie od Państwa korzystania z 

oficjalnego systemu internetowego „SENT” służącego do dokonywania procedury rejestracji 

aktualizacji i potwierdzania jeśli przedmiotem przewozu będą produkty podlegające Ustawie.  

Dostawy z magazynów Fabryki Hempel będą rejestrowane zgodnie z wymogami prawa przez firmę 

Hempel w systemie SENT. Hempel będzie Państwu przekazywać dane w postaci numeru 

referencyjnego zgłoszenia oraz odpowiedniego klucza wymagane do uzupełnienia 

zgłoszenia/potwierdzenia odbioru przed planowanym rozpoczęciem transportu. Proszę jednak 

pamiętać, że obowiązek uzupełnienia zgłoszenia spoczywa w tym przypadku na Przewoźniku, a 

obowiązek potwierdzenia odbioru spoczywa na Odbiorcy. 

Za niedopełnienie zobowiązań wynikających z nowych przepisów przewidziano od dnia 1 maja 2017 

wysokie kary pieniężne.  

Aby uzyskać dostęp do systemu SENT należy dokonać rejestracji firmy na platformie PUESC. Dalsze 

informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://www.puesc.gov.pl w zakładce e-

Przewóz.  W związku z tym, że prawo weszło w życie od dnia 18 kwietnia 2017 roku, sugerujemy 

dokonanie jak najszybszej rejestracji.   

Dalsze szczegóły dotyczące nowej ustawy i systemu SENT można znaleźć na poniższych stronach 

internetowych:  

- Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/708/1 

- Wersja testowa systemu SENT 

https://test.puesc.gov.pl/en/web/puesc/e-przewoz 

 

W razie jakichkolwiek pytań w miarę posiadanych informacji służymy pomocą. 

 

 

 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/708/1
https://test.puesc.gov.pl/en/web/puesc/e-przewoz


Good day, 

We would like to draw your attention to the new Act on the Cargo Traffic Monitoring System, which is 

binding in Poland from 18 April 2017 and which imposes certain obligations on you as the consignee / 

carrier. 

New regulations require registration of shipments of certain products before commencing their 

carriage on Polish territory. The current Act defines products subject to registration on the basis of 

tariff codes or the Polish Classification of Goods and Services (PKWiU). It also specifies gross weight 

limits, volume and size of packages 

After reviewing for new regulations, we identified products subject to the Act. The list of these products 

is an attachment to the information. 

We would like you as potential recipients / carriers of products that will be subject to registration to be 

aware that the new Act will require you to use the official "SENT" web-based system for registering 

and updating the product if you are carrying items subject to the Law. 

Supplies from Hempel Factory warehouses will be registered by Hempel in accordance law 

requirements on SENT system. Hempel will provide you with a reference number and the appropriate 

key required to complete the application / receipt before the scheduled commencement of the 

transport. Please note, however, that the obligation to complete the application lies with the Carrier in 

this case, and the obligation to acknowledge the receipt rests with the Recipient. 

Failure to comply with the obligations arising from the new rules has resulted in high fines penalty 

since 1 May 2017. 

To access SENT system, you need to register your company on the PUESC platform. Further 

information can be found on the website http://www.puesc.gov.pl under the e-Carriage tab. Since the 

law entered into force on April 18, 2017, we suggest that you register as soon as possible. 

Further details on the new law and SENT system can be found on the following websites: 

Act of 9 March 2017 on the system of monitoring of goods transport by road 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/708/1 

Test version of SENT system  

https://test.puesc.gov.pl/en/web/puesc/e-przewoz 
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