
Drogi Użytkowniku Portalu Deklaracji Ogłoszenia Transportu Drogowego, 
 

Służby Komisji z zadowoleniem przyjmują szerokie korzystanie z unijnego portalu deklaracji pocztowej w 
transporcie drogowym (RTPD)[1] w celu tworzenia, przedkładania i zarządzania deklaracjami 
delegowanych kierowców. 

 
Od czasu oficjalnego uruchomienia portalu RTPD w dniu 2 lutego 2022 r. służby Komisji pozostawały w 
bliskim kontakcie z jego użytkownikami w celu pokierowania nimi i zebrania sugestii dotyczących dalszej 
poprawy doświadczenia użytkownika. Na przykład wkrótce pojawią się przyszłe rozwiązania 
umożliwiające automatyzację zadań. Pozwoli to przedsiębiorstwom zaoszczędzić czas na wypełnianiu 
obowiązku sprawozdawczego. 

 
Obecnie pracujemy nad następującymi ulepszeniami: 

 

• Bardziej zwięzły format deklaracji delegowania pasujący na jednej stronie A4. 

Dla Twojej wygody te formularze deklaracji w formacie PDF zostaną automatycznie nazwane w 

następujący sposób: „ostatnia nazwa”_„imię”_ „kod kraju publikacji”_ „data rozpoczęcia”_„data 

zakończenia”. 

 

• Możliwość wyboru wielu krajów delegowania podczas tworzenia projektu deklaracji. 

Pozwoli to automatycznie utworzyć jedną deklarację dla każdego z wybranych krajów. 

o Zgodnie z dyrektywą (UE) 2020/1057 nadal wymagane jest złożenie jednej deklaracji na 

jednego kierowcę, okres delegowania i państwo delegowania. 

o Funkcja ta pozwoli również na zgłoszenie kierowcy opublikowanego w wielu krajach przy 

minimalnym wysiłku. 

 

• Możliwość złożenia kilku projektów oświadczeń o tym samym numerzee. 

Elektroniczna wersja deklaracji zostanie wysłana automatycznie do kierowców, gdy adres e-mail 

kierowcy jest dostępny w profilu kierowcy). Oświadczenie nadal można pobrać i przesłać ręcznie 

z portalu RTPD (jak ma to miejsce obecnie). 

o System pozwoli Ci wybrać wiele projektów oświadczeń i przesłać je na raz Historia 

oświadczenia zapisze działanie i wskazuje, na jaki adres e-mail została wysłana 

deklaracja. 

 

• Możliwość edycji kilku deklaracji jednocześnie ( np. modyfikacja określonych pól, takich jak 

data rozpoczęcia i zakończenia, rodzaj operacji, lista tabliczek, inne dane kontaktowe). 

 
Ulepszenia te będą stopniowo udostępniane użytkownikom do końca 2022 r. Będziesz również mógł 
przetestować te nowe funkcje w środowisku TRAINING[2]. Dwutygodniowe powiadomienie z 
wyprzedzeniem umożliwi Ci zapoznanie się z nowymi funkcjami, zatwierdzenie nowych funkcji lub 
zgłoszenie opinii i dostosowanie wewnętrznych procesów w zależności od potrzeb.  

 

 
(POLSKI) Portal produkcyjny - https://www.postingdeclaration.eu/  
[2] Portal szkoleniowy - https://www.postingdeclaration-training.eu/ 

https://www.postingdeclaration.eu/


Ponadto przygotowujemy usługi w zakresie danych (przewidziane na przyszły rok), aby umożliwić 
połączenie systemów wewnętrznych z portalem deklaracji delegowania. Te usługi w zakresie danych 
usuną potrzebę korzystania z robotów i jeszcze bardziej poprawią bezpieczeństwo i wydajność 
platformy. Jednocześnie pozwolą one komisji egzekwować bezpieczeństwo platformy poprzez 
promowanie uwierzytelniania wieloczynnikowego, które ma miejsce w systemach zarządzających 
danymi osobowymi (dodatkowe wyjaśnienia, materiały prezentacyjne i komunikaty będą wówczas 
problematyczne). 

 
Następne wydanie w środowisku TRAINING: automatyczne przesyłanie nowej deklaracji pdf po 
przedłożeniu tego ostatniego będzie dostępne do testowania w środowisku TRAINING od 15/7/2022 
do 29/7/2022. 

 
Przypominamy również, że system umożliwia operatorom przewidywanie składania przyszłych deklaracji 
delegowania. W związku z tym oczekujemy, że użytkownicy będą korzystać z tej funkcji, aby odnowić lub 
złożyć nowe deklaracje z wyprzedzeniem i nie czekać na koniec bieżącego ogłoszenia, aby je odnowić. 
 
 
ZESPÓŁ WSPARCIA RTPD 
DIGIT-POSTINGDECLARATION-SUPPORT@ec.europa.eu 
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