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Monitorowanie przemieszczania  

towarów wrażliwych  

w systemie SENT 

 
SYLWETKA TRENERA  

 

ROMAN ANDRZEJEWSKI – PARTNER TAX & DUTY 

Ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego,  podatku VAT oraz 

procedury postępowania administracyjnego. 

 

 

Ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego, podatku VAT oraz procedury postępowania 

administracyjnego. Wieloletni  pracownik organów celnych i podatkowych  (staż 16 lat). Ceniony w 

środowisku gospodarczym fachowiec oraz sprawny inicjator wielu innowacyjnych rozwiązań. Autor  prac z 

zakresu handlu zagranicznego oraz  przedstawicielstwa podatkowego, ekspert Wielkopolskiego Związku 

Pracodawców Prywatnych, Członek Rady Podatkowej  Lewiatan w zakresie ceł i akcyzy. Uznany wykładowca 

wyższych uczelni – Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

Oddział w Poznaniu, doświadczony trener pracowników resortu finansów oraz księgowych, doradców 

podatkowych i biegłych rewidentów.  

  Prywatnie: wielbiciel motoryzacji i sportu gdzie faworytem jest piłka nożna. 

 

 

Cel: Omówienie najnowszych zmian dotyczących monitorowania przewozu związanych z geolokalizacją . 

Przybliżenie innych zmian oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu ogólnych zasad monitorowania przewozu 

towarów wrażliwych i ich klasyfikacji .  Uczestnicy będą też mogli zapoznać się z obowiązkami jakie nakłada się na 

nich w przypadku wysyłania , przemieszczania i odbioru towarów objętych wymogiem zgłoszenia w systemie SENT.    
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Korzyści dla uczestników : 

- rejestracja lokalizatorów i urządzeń GPS  

 - pozyskanie świadomości w dziedzinie obowiązków monitorujących 

-  umiejętność samodzielnego zgłaszania, uzupełniania i aktualizacji danych dot.  przemieszczania towarów 

-  poznanie scenariuszy przewozów objętych trybem monitorowania 

-   przeprowadzenie skutecznej rejestracji na PUESC 

-   poprawne  definiowanie wszelkich obowiązków i  wyłączeń  

 

Profil uczestnika : Szkolenie jest skierowane do firm uczestniczących w  obrocie  i przewozie towarowym 

dotyczącym  przemieszczania towarów wrażliwych . Jego odbiorcami powinni być pracownicy  firm: 

• sprzedających wspomniane towaru lub dostarczających je w handlu zagranicznym,  

•  transportowych - uczestniczących w przemieszczaniu  tych towarów na terenie kraju 

• kupujących przedmiotowe towary i nabywających je w trybie importu i transakcji 

wewnątrzwspólnotowych.  

 

PROGRAM: 

Ilość godzin - Szkolenie 1 dniowe – 6 godzin 

1. Cel ustawy o monitorowaniu przewozu drogowego towarów 

2. Zakres przedmiotowy 

• Towary wrażliwe 

• Klasyfikacja towarów w CN  

• Ilość podlegająca monitorowaniu  

• Towary wyłączone  

3. Zakres podmiotowy 

• Podmiot wysyłający  

• Podmiot odbierający 

• Przewoźnik ( kolejowy i drogowy) 

 

4. Kanały wymiany informacji – online -  system SENT  na portalu PUESC 

5. Scenariusze dostaw  

• Wysyłka rozpoczynająca się w kraju ( dostawa krajowa, eksport, WDT)- SENT 100, 105, 130 

• Wysyłka  kończąca się w kraju ( WNT, Import) – SENT 200, 205, 230 

• Przemieszczanie via-Polska SENT 300, 330 

6. Niedostępność systemu i dokument zastępujący 

• Budowa dokumentu 

• Użycie przez podmiot wysyłający, przewożący, odbierający 

• Adres nadania i sposób potwierdzenia odbioru 
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7. Rejestracja na PUESC 

• Uproszczona – podmiot przewożący, odbierający 

• Pełna – podmiot dokonujący zgłoszenia 

• Upoważnienie dla reprezentanta  

8. Rejestracja geolokalizatorów 

• Pobranie aplikacji SENT GEO 

• Rejestracja systemu GPS 

• Rejestracja urządzeń GPS 

9. Anulowanie, uaktualnienie i uzupełnienie zgłoszenia przemieszczania  

10. System kar i ich wysokość 

• Kara pieniężna i jej charakter 

• Mandat dla kierowcy 

• Wysokość kar 

11. Obowiązki  dotyczące  obsługi urządzeń geolokalizacyjnych 

• włączanie i wyłączanie aplikacji 

• śledzenie urządzeń GPS 

12. Wnioski i pytania   

 

 

TAX & DUTY  

Grupa Partnerska Podatkowo Celna 
 

 

KONTAKT 

Luiza Pieprzyk  

mail: luiza.pieprzyk@tax-duty.pl              

tel. +48 691 762 900 

Karolina Marzec  

mail: karolina.marzec@tax-duty.pl              

tel. +48 504 009 127 

 

www.tax-duty.pl 

 

FACEBOOK: TAX & DUTY Grupa Partnerska Podatkowo - Celna 

 


