
Ten sam scenariusz sprawdza się 
w  przypadku nierównego trakto-
wania firm transportowych, które 

mają siedzibę na terenie Polski. Podczas 
obsługi prawnej wielu firm transporto-
wych z  terenu całej RP, otrzymywaliśmy 
wielokrotnie doniesienia o  dyskrymina-
cyjnym traktowaniu polskich firm, a tym 
bardziej polskich kierowców. O  ile do 
pewnego czasu miało to miejsce jedynie 
na regionalnym obszarze i było praktyko-
wane przez niewielkie firmy, które z racji 
ścisłej współpracy „przymykały oko” na 
bezprawne wymogi, o tyle ostatnimi cza-
sy branża przewozu paliw jest dotkliwie 
doświadczana i  niesprawiedliwie trakto-
wana przez nadawców, którzy mają sie-
dzibę głównie w krajach Beneluxu. 

Wielu przewoźników trudniących się 
przewozem ładunków ciekłych (w  tym 
ADR) lawinowo kieruje zapytania o moż-
liwość złożenia stosownych skarg na 
nadawców paliw z  Belgii i  Holandii.  
Wg opisów przekazywanych przez prze-
woźników i  kierowców, pomimo posia-
dania najnowszych pojazdów, które speł-
niają najwyższe wymogi także w  zakre-
sie bezpieczeństwa i  norm spalin, po-
mimo udokumentowanego przeszkole-
nia kierowców w  zakresie dodatkowych 
obowiązków związanych z  przewozem 
towarów ciekłych (w  tym także ADR),  

niestety potentaci w  tej branży od wielu 
lat wprowadzają własne, wewnętrzne for-
my sprawdzania głównie kierowców. 
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Wydawać by się mogło, że przewoźnik 
(i  kierowca, który jest wykonawcą za-
dań firmy transportowej) zobowiąza-
ny jest do przewiezienia towaru z punktu 
A do punktu B, i  jeśli wykona to zadanie 
w  oparciu o  obowiązujące przepisy unij-
ne i wewnętrzne danego kraju, nic nie po-
winno stać na przeszkodzie dalszej pracy. 
Niestety, wielu nadawców – w ocenie prze-
woźników, którzy chcą wspierać rodzime 
firmy –  wprowadza dodatkowe wymogi, 
które nigdy nie warunkowały samej umo-
wy przewozu. 

Jednym z przykładów jest test na zna-
jomość języka urzędowego w danym kra-
ju lub języka angielskiego. Z tego powodu 
przewoźnik, który ma obowiązek wyko-
nać zadanie transportowe w  określonym 
czasie, podstawia sprawny pojazd wraz 
z  zaufanym, doświadczonym kierowcą, 
który mimo wszystko nie zostaje dopusz-
czony do załadunku. Okazuje się bowiem, 
że kierowca w  niewystarczającym stop-
niu włada danym językiem, np. flamandz-
kim. Oczywistym jest, że znajomość języ-
ka jest pomocna, ale idąc trybem i wymo-
gami nadawców, za jakiś czas do wykony-
wania transportów będzie konieczna sta-
ła, dwuosobowa obsada – kierowca i  tłu-
macz. Dochodzi do absurdów, w których 
co sześć miesięcy kierowcy, którzy wyko-
nali już setki transportów na rzecz dane-
go nadawcy, są ponownie kontrolowani 
i  poddawani testom na znajomość regio-
nalnych języków. 

Nieuzyskanie pozytywnego wyniku we-
wnętrznego testu nadawcy skutkuje kara-
mi umownymi za nieterminowe dostarcze-
nie towarów, stresem i dodatkowymi kosz-
tami związanymi z  podstawieniem zastęp-
czego zestawu (w  domyśle innego kierow-
cy) lub podnajęcie innej (przeważnie lokal-
nej) firmy transportowej.

W (nie)zgodzie z unijnym prawem

Działając w  imieniu pokrzywdzonych 
przewoźników skierowaliśmy pismo do 
odpowiednich służb na terenie krajów 
Beneluxu, które mają sprawdzić czy ta 
procedura nie narusza norm unijnych, do-
tyczących zakazu dyskryminacji ze wzglę-
du na pochodzenie, a w domyśle język, ja-
kim się posługują osoby wykonujące czyn-
ności transportowe, które z  samego zało-
żenia nie wymagają żadnych certyfikatów 
ani nawet zwyczajowo przyjętych norm 
porozumiewania się.

Polscy przewoźnicy, którzy od lat swo-
ją ciężką pracą, starannością, inwestycjami 
w tabor i zaufaną załogę na stałe wpisali się 
do elity firm transportowych w  UE teraz 
są nękani i  paraprawnymi normami pró-
buje się ograniczyć im dostęp do rynków 
zachodnich.  <
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