
 

 

Zasady Obsługi Przesyłek Podlegających Ustawie o Systemie 
Monitorowania Drogowego i Kolejowego Przewozu Towarów 

Stanowią integralną część Warunków Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o., 
Warunków Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji 

drogowej oraz Warunków Świadczenia Usług i Odpowiedzialności – w zakresie 
Dedykowanych Rozwiązań Multimodalnych 

 

 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania 
drogowego przewozu towarów (zwanej dalej Ustawą) , Zleceniodawca oświadcza, że zna 
postanowienia Ustawy i zobowiązuje się przestrzegać jej postanowień. Zleceniodawca,  
w szczególności, zobowiązuje się do przestrzegania następujących postanowień: 

1. Zleceniodawca jest zobowiązany przekazać DB SCHENKER informację o przewozie 
towarów podlegających Ustawie w terminie umożliwiającym DB SCHENKER 
zapewnienie realizacji obowiązków wynikających z Ustawy oraz przepisów 
wykonawczych, z uwzględnieniem postanowień zawartych w pkt 3. 

2. Zleceniodawca zapewnia, że numer referencyjny dla towarów, które mają być 

przewożone i klucz dla przewoźnika zostaną umieszczone na zleceniach 

przekazanych przez Zleceniodawcę do DB SCHENKER oraz na dokumentach 

przewozowych, w tym na listach przewozowych. 

3. Zleceniodawca zobowiązuje się: 
a. przekazać, w formie i terminie przyjętych dla przekazywania zleceń, dane 

dotyczące przewozu towarów wynikające z Ustawy i przepisów wykonawczych, 
wraz z numerem referencyjnym zgłoszenia oraz numerem klucza przeznaczonym 
dla przewoźnika. 

b. W przypadku aktualizacji danych, o których stanowi zdanie pierwsze niniejszego 
punktu, Zleceniodawca jest zobowiązany przesłać do DB SCHENKER zmienione 
dane nie później niż na dwie godziny przed podjęciem towarów do przewozu. 

c. W wypadku otrzymania wezwania, o którym mowa w art. 12a ust. 1 Ustawy 
Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania jego treści wraz z numerem 
referencyjnym zgłoszenia albo potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze. 

d. W razie zmiany danych dotyczących przewozu, Zleceniodawca jest zobowiązany 
niezwłocznie dokonać aktualizacji informacji, zgodnie z postanowieniami Ustawy 
oraz zawiadomić o tym DB SCHENKER. 

4. W przypadku przekazania ww. danych w terminie krótszym niż wskazany wyżej w 
punkcie 3. i powstania z tego tytułu jakiejkolwiek szkody związanej z przewozem,  
DB SCHENKER nie będzie odpowiedzialny za powstałą z tego tytułu szkodę,  
a w przypadku zgłoszenia roszczenia przez inny podmiot uprawniony, Zleceniodawca 
zwolni DB SCHENKER z odpowiedzialności za powstałą szkodę. 

5. W przypadku powstania szkody po stronie DB SCHENKER (w tym podmiotu 
wykonującego usługę na zlecenie DB SCHENKER) z przyczyn leżących po stronie 
Zleceniodawcy określonych w punkcie 3., Zleceniodawca będzie odpowiedzialny za 
szkodę powstałą z tego tytułu. 

6. Zleceniodawca przekazujący DB SCHENKER zlecenia lub informacje wynikające z 
Ustawy w formie elektronicznej ( w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej), 
oświadcza, że informacje przesyłane z adresu internetowego, z którego zostało 
wysłane zlecenie, są wysyłane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 
przez Zleceniodawcę w zakresie wynikającym z Ustawy lub realizacji umowy  
z DB SCHENKER. 



 
7. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody po stronie DB SCHENKER lub 

podmiotu współpracującego z DB SCHENKER, z przyczyn nie przestrzegania przez 
Zleceniodawcę postanowień Ustawy lub umowy z DB SCHENKER dotyczących 
obowiązków wynikających z Ustawy, Zleceniodawca będzie zobowiązany do zapłaty 
odszkodowania ( w tym nałożonych kar zgodnie z postanowieniami Ustawy, utraty 
kaucji, opłat parkingowych, kar wynikających z opóźnienia w przekazaniu numeru 
referencyjnego) w wysokości poniesionych opłat lub innej szkody przez  
ww. poszkodowane podmioty. 

8. W przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania umowy przez  
DB SCHENKER, na skutek działań lub zaniechań Zleceniodawcy i powstania z tego 
tytułu jakiejkolwiek szkody związanej z przewozem, DB SCHENKER nie będzie 
odpowiedzialny za powstałą z tego tytułu szkodę a w przypadku zgłoszenia 
roszczenia przez inny podmiot uprawniony ( w szczególności przez odbiorcę lub 
innego zleceniodawcy DB SCHENKER, którego przesyłka była przewożona  
z przesyłką Zleceniodawcy), Zleceniodawca zwolni DB SCHENKER  
z odpowiedzialności za powstałą szkodę. 

9. DB SCHENKER nie będzie przyjmował do przewozu a Zleceniodawca nie będzie 
zlecał przewozu produktów podlegających postanowieniom Ustawy, w ramach usługi 
przewozu przesyłek paczkowych DB SCHENKERparcel, zgodnie z definicją zawartą 
w Warunkach Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie, dostępnych na stronie internetowej www.dbschenker.pl. 

10. Zleceniodawca zapewnia, że w przypadku gdy podmiot przez niego wskazany jako 
nadawca będzie pełnił rolę podmiotu wysyłającego w rozumieniu Ustawy, podmiot ten 
będzie spełniał wszelkie obowiązki wynikające z Ustawy oraz z umowy 
Zleceniodawcy z DB SCHENKER w tym z niniejszych ogólnych warunków. 
Zleceniodawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą wobec  
DB SCHENKER, w przypadku poniesienia obciążeń (w tym szkody) przez  
DB SCHENKER lub inny podmiot wskazany w Niniejszych Warunkach, wskutek 
działania albo zaniechania podmiotu, o którym stanowi zdanie pierwsze niniejszego 
punktu. 


