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TRANSPORTOWEGO W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA USZKODZENIOM  

PRZEWOŻONYCH ŁADUNKÓW 

 
Na podstawie badań ankietowych scharakteryzowano małe przedsiębiorstwo transportu drogowego. Pytania ankietowe 

dotyczyły doświadczeń zawodowych kierowców i wiedzy na temat uszkodzeń ładunków. Uzyskana wiedza dotyczyła zjawisk 
zachodzących w przedsiębiorstwie. W podsumowaniu przedstawiono możliwości zapobiegania uszkodzeniom przewożonych 
ładunków.  

 

WSTĘP 

Transport samochodowy nadal dominuje w przewozie niema-
sowym towarów. W procesie transportu tych towarów występuje 
wiele problemów związanych z czynnościami manipulacyjnymi, czy 
spedycyjnymi, tj. załadunkiem i rozmieszczeniem oraz z mocowa-
niem ładunku w skrzyni ładunkowej. W wyniku realizacji procesów 
transportowych dochodzi do uszkodzeń ładunków. Przyczyn uszko-
dzeń transportowanych towarów/ładunków jest wiele, a podstawo-
wym sposobem minimalizacji lub ograniczenia ich jest odpowiednia 
technologia mocowania ładunku i wiedza na ten temat [1, 2, 3, 6].  

W drogowym transporcie samochodowym istnieje największe 
ryzyko uszkodzeń ładunków. Powstanie uszkodzeń o różnym stop-
niu zniszczenia wynika z różnych grup czynników, do których moż-
na zaliczyć: 
– czynniki atmosferyczne, np. wiatr, deszcz, śnieg,  
– czynniki mechaniczne: ładunek szczególnie narażony na tę 

grupę czynników podczas prac załadunkowo-rozładunkowych, 
przeładunku i składowania, do których niezbędne jest wykorzy-
stanie maszyn i urządzeń usprawniających pracę;  

– czynniki biologiczne: grzyby, pleśnie,  
Ponadto ładunki w transporcie samochodowym posiadają od-

mienne właściwości mechaniczne, fizyczne, biologiczne, czy che-
miczne. Cechy te mają szczególną znaczenie podczas organizacji 
załadunku i rozładunku jak i samego przewozu. Znajomość tych 
właściwości umożliwia dobór właściwych opakowań, środka trans-
portowego, rozmieszczenie w przestrzeni ładunkowej, czy zapew-
nienie odpowiednich warunków transportu. Ponadto każdy ładunek 
w odznacza się odmienną podatnością transportową [1, 4, 5]. 

Szkody ładunkowe w postaci zniszczeń i uszkodzeń w więk-
szości powstają w wyniku niewłaściwego rozłożenia i zabezpiecze-
nia ładunków w środkach transportu. Przyczynami uszkodzeń 
transportowanych dóbr jest często nieodpowiedni dobór opakowań, 
a także wszelkiego rodzaju narażenia, które wywierają wpływ w 
czasie przewozu.  

Podstawą bezpiecznego transportu drogowego ładunków jest 
właściwe rozłożenie tego ładunku, zastosowanie odpowiednich 
technik mocowania ładunku oraz użycie stosownych materiałów 
sztauerskich i środków pomocniczych w celu zapobiegnięcia prze-
mieszczaniu się ładunku na powierzchni nadwozia. 

W prezentowanym materiale przedstawiono ocenę procesów trans-
portowych pod kątem technologii mocowania i zabezpieczenia 
ładunków oraz zaprezentowanie nieodzownych działań ukierunko-
wanych na ograniczenie uszkodzeń przewożonych ładunków w 
firmie w firmie transportowej działającej na terenie województwa 
zachodniopomorskiego (przedsiębiorstwo transportowe, będące 
obiektem prezentowanej analizy poprosiło o nie wymienianie jego 
nazwy).   

Przedsiębiorstwo transportowe swoją działalność firma rozpo-
częło w 1990 roku. Od roku 2012 swoją działalność realizuje jako 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Siedziba firmy znajduje się w miejscowości oddalonej o 30 km 
od miasta Szczecin, co umożliwia współpracę z wieloma firmami. 
Bardzo dobre połączenie komunikacyjne firmy przyczynia się do 
zwiększenia możliwości dostępności transportowych.  

Przedmiotem aktywności przedsiębiorstwa jest działalność 
transportowa w zakresie świadczenia usług transportowych specja-
listycznym taborem. Usługi transportowo-spedycyjne realizowane są 
obszarze o zasięgu krajowym. Obsługuje ona firmy zarówno bliskie-
go, jak i dalekiego zakresu terytorialnego, np. miasto Szczecin, 
Kobylanka, Kruszyna, Luboń, Warszawa, Kościan, Koszalin, Port 
Świnoujście, Kołobrzeg i wiele innych miast. Strategiczne położenie 
samego przedsiębiorstwa transportowego daje możliwość rozsze-
rzenia rynku odbiorców. Miasta, w których przedsiębiorstwo podej-
muje zróżnicowane pod względem rodzajów ładunków procesy 
transportowe przedstawiono na rys. 1. 

 

 
Rys. 1. Zakres terytorialny świadczenia usług transportowych przez 
przedsiębiorstwo transportowe 
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Przedsiębiorstwo zatrudnia 25 pracowników, w tym 20 wykwali-
fikowanych, zawodowych kierowców. Z uwagi na liczbę zatrudnio-
nych pracowników, w firmie istnieje bezzakłóceniowy obieg informa-
cji pośród wszystkich działów, co w znacznym stopniu wpływa na 
podejmowanie decyzji w firmie. 

Długotrwała działalność przedsiębiorstwa zaowocowała uzy-
skaniem licznych licencji i certyfikatów, zezwalających na świadcze-
nie usług transportowo–spedycyjnych. Elementy te są główną przy-
czyną właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Do certyfika-
tów i licencji posiadanych przez firmę należą m.in. licencja na kra-
jowy transport drogowy oraz certyfikaty ATP (ATP - ang. Accord, 
Transports, Perishables, umowa międzynarodowa dotycząca towa-
rów i artykułów spożywczych podatnych na szybkie psucie się. 
Ponadto dotyczy ona też pojazdów, którymi transportowane są owe 
ładunki i artykuły), w które wyposażone jest większość pojazdów 
firmy. Przewóz ładunków spożywczych zgodnie z konwencją ATP 
świadczy o zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług 
przez firmę. 

Jednym z atutów firmy transportowej jest podjęcie działań 
związanych z wdrażaniem systemu zarządzania jakością i środowi-
skiem zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 9001 i ISO 
14001.  

Podstawą oceny funkcjonowania wybranego przedsiębiorstwa 
transportowego w zakresie zapobiegania uszkodzeniom przewożo-
nych ładunków była ankieta przeprowadzona wśród kierowców 
firmy, która pozwoliła określić i dokonać oceny funkcjonowania 
przedsiębiorstwa transportowego z perspektywy pracowników w 
kontekście technologii mocowania ładunków. Kwestionariusz ankie-
towy był podstawą do pozyskania ważnych informacji o działalności 
przedsiębiorstwa transportowego w kontekście technologii moco-
wania oraz występowania szkód ładunkowych. Ponadto do realizacji 
celu wykorzystano inne metody badawcze, m.in. wywiady bezpo-
średnie z kierowcami przedsiębiorstwa transportowego oraz obser-
wację mocowania i zabezpieczenia ładunków w skrzyniach ładun-
kowych. 

1. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW 
PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE PYTAŃ 
ANKIETOWYCH  

Podstawową częścią badań własnych oraz źródłem informacji 
na temat zabezpieczeń i mocowań ładunków w transporcie drogo-
wym była ankieta. Celem przeprowadzonej ankiety było poznanie 
opinii wszystkich zatrudnionych kierowców w firmie na temat uszko-
dzeń ładunków występujących w przedsiębiorstwie. Ankieta została 
skierowana do zawodowych kierowców firmy, a częste wizyty w 
firmie transportowej umożliwiły przeprowadzenie badań ankieto-
wych. Kwestionariusz ankietowy składał się z 18 pytań, w tym 14 
pytań zamkniętych o charakterze jednokrotnego bądź wielokrotnego 
wyboru oraz 4 otwartych, które pozwoliły na wszechstronne pozna-
nie opinii kierowców przedsiębiorstwa transportowego a w dalszej 
części jej wyniki zostały przedstawione w formie graficznej. 

W badaniu kwestionariuszowym wzięło udział 20 kierowców w 
różnym przedziale wiekowym (rys. 2). Najliczniejszą grupą pracow-
ników w firmie transportowej są kierowcy w wieku 46 – 65 lat. Naj-
młodszym pracownikiem w firmie jest kierowca w wieku 25 lat. 
Pomimo tak młodego wieku kierowca posiada szeroki zasób specja-
listycznej wiedzy i sumiennie wypełnia powierzone obowiązki. Spo-
śród wszystkich kierowców, tylko 4 z nich jest w wieku od 35 do 45 
lat. 

W przedsiębiorstwie usługi transportowe są świadczone rów-
nież przez kierowców będących w wieku emerytalnym (6 kierow-
ców). Z powodu zamiłowania do pracy, długoletniej współpracy z 

firmą oraz korzystnych warunków pracy, kierowcy odczuwają syn-
drom ciężkiego rozstania z przedsiębiorstwem.   

 

 
Rys. 2. Przedział wiekowy pracowników firmy transportowej (udział 
w %) 

 
Wszyscy kierowcy w firmie swoją karierę i doświadczenia za-

wodowe zdobywali latami pracując w różnych przedsiębiorstwach 
transportowych świadczących usługi na arenie krajowej lub między-
narodowej (rys. 3). 

 

 
Rys. 3. Lata praktyki zawodowej kierowców w przedsiębiorstwie 

 
Firma transportowa w większości dysponuje zawodowymi kie-

rowcami z długoletnim stażem pracy (rys. 4). Aż 10 kierowców 
pracuje w swoim zawodzie dłużej niż 15 lat. Drugą liczną grupą 
osób są kierowcy (7 osób) wykonujący swój zawód od 11 do 15 lat. 
Tylko 3 osoby spośród wszystkich kierowców firmy są kierowcami 
od roku do 10 lat. 

Warto dodać, iż spośród 20 kierowców, 20% z nich swoją ka-
rierę zawodową rozpoczynało w opisywanej firmie z chwilą wejścia 
przedsiębiorstwa na krajowy rynek transportowy. Są to pierwsi 
pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie, obecnie będący już na 
emeryturze, lecz nadal aktywni zawodowo. 25 % wszystkich kierow-
ców potwierdziło, iż w firmie pracują 16-20 lat. Pewne grupy kierow-
ców wskazały, iż z przedsiębiorstwem związani są od 1-5 lat (4 
osoby), 6-10 lat (4 osoby) oraz 11-15 lat (3 osoby).  

 

 Rys. 4. Staż pracy kierowców w przedsiębiorstwie 
 
Na bezpieczeństwo przewożonych ładunków w transporcie 

drogowym ma wpływ wiele czynników i działań. Jednym z nich jest 
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stan techniczny środków mocujących. Kierowcy firmy na pytanie: „W 
jakim stanie technicznym ocenia Pan środki mocujące, tj. liny, pasy, 
łańcuchy w firmie?” wskazali dwie oceny spośród 4 dostępnych (rys. 
5). 
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Rys. 5. Stan techniczny środków mocujących 
 

60 % ankietowanych kierowców, środki mocujące niezbędne 
do unieruchomienia ładunków w skrzyni ładunkowej pojazdu ocenia 
w stanie dobrym. W opinii pozostałych 40 % uczestników ankiety 
środki mocujące są w stanie dostatecznym. Wśród tej grupy osób 
byli pracownicy najdłużej zatrudnieni w przedsiębiorstwie transpor-
towym. Na 20 udzielonych odpowiedzi, żaden z kierowców nie 
wskazał, iż środki mocujące w firmie są w stanie złym i bardzo 
dobrym.  

Stan techniczny środków mocujących decyduje o możliwości 
ich użycia do mocowania ładunków. Za stan techniczny materiałów 
sztauerskich i środków mocujących oraz wymianę zużytych środków 
na nowe w przedsiębiorstwie transportowym według wszystkich 
ankietowanych odpowiedzialny jest tylko właściciel firmy (rys. 6). 
 

Rys. 6. Odpowiedzialność za stan techniczny środków mocujących i 
materiałów sztauerskich 
 

Wszelkie usterki, zniszczenia elementów mocujących zgłasza-
ne są bezpośrednio lub telefonicznie właścicielowi firmy. Z powodu 
brak czasu ze strony właściciela firmy, usterki i zniszczenia środków 
zabezpieczających ładunek przed przemieszczeniem w czasie 
transportu nie są systematycznie sprawdzane i niwelowane poprzez 
wymianę/zakup nowych (rys. 7). 
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Rys. 7. Odpowiedź na pytanie: Czy w przypadku uszkodzenia 
środków mocujących/materiałów sztauerskich następuje ich wymia-
na na nowe? 
 

Uszkodzone i zniszczone elementy do mocowania ładunków 
według większości ankietowanych kierowców (70 %) nie są wymie-
niane na nowe.  

Kolejne pytanie skierowane do kierowców dotyczyło wyposa-
żenia pojazdów drogowych w akcesoria do mocowania ładunków 
(rys. 8). Wszyscy kierowcy (100 %) potwierdzili, że najbardziej 
powszechnymi środkami mocującymi spotykanymi w przedsiębior-
stwie są kliny i pasy mocujące.  
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Rys. 8. Wyposażenie pojazdów samochodowych w akcesoria do 
mocowania ładunków (w %) 
 

Najczęściej naczepy typu chłodnia wyposażone są w drążki 
rozporowe (70 %), których celem jest unieruchomienie ładunku na 
czas przewozu oraz folia stretch wykorzystywana do owijania opa-
kowań zbiorczych na paletach Euro. W opinii 35 % ankietowanych 
kierowców wynika, że do mocowania ładunków wykorzystywane są 
również listwy blokujące i liny mocujące. Obserwacja uczestnicząca 
oraz bezpośredni wywiad z kierowcami potwierdził brak inwestowa-
nia ze strony firmy w różne rodzaje środków mocujących.  

Ograniczony zasób dostępnych akcesoriów uniemożliwia pra-
widłowe mocowanie ładunków w firmie. Skutkiem takiego przedsię-
wzięcia jest występowanie uszkodzeń ładunków w czasie realizacji 
procesów transportowych (rys. 9). Według kierowców często (65 %) 
i bardzo rzadko (35 %) dochodzi do naruszenia stanu ładunków w 
czasie transportu. Wpływ na taki rozkład odpowiedzi mają najpraw-
dopodobniej lata zatrudnienia pracowników w firmie. 
 

Rys. 9. Częstość uszkodzeń ładunków w firmie wg badanych kie-
rowców (w %) 

2. CHARAKTERYSTYKA PRZYCZYN USZKODZEŃ 
ŁADUNKÓW W OPISYWANEJ FIRMIE 
TRANSPORTOWEJ 

Przyczyn uszkodzeń ładunków w transporcie drogowym jest 
wiele. Na podstawie obserwacji i doświadczeń zawodowych kierow-
ców przedsiębiorstwa transportowego określono najczęstsze przy-
czyny uszkodzeń ładunków przewożonych przez firmę. Przedsta-
wiono je w postaci tzw. wykresu radarowego (rys. 10). 

Głównymi działaniami przyczyniającymi się do uszkodzeń ła-
dunków w transporcie drogowym według kierowców są: 
– niewłaściwe zamocowanie ładunku (100%); 
– nieodpowiednie rozmieszczenie ładunku w skrzyni ładunkowej 

pojazdu (85%); 
– niewłaściwy dobór środków mocujących (40 %); 
– niewłaściwy dobór opakowań (30%); 
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– brak wyposażenia pojazdów w dodatkowe środki mocujące (25 
%). 
W mniejszym stopniu kierowcy uważają, że niedostosowanie 

jazdy do warunków panujących na drodze (10%), zły stan technicz-
ny pasów mocujących i pojazdów drogowych (10 %), zła manipula-
cja ładunkiem również ma wpływ na uszkodzenie ładunków. 

W celu ograniczenia przyczyn uszkodzeń przewożonych ła-
dunków, kierowcy zaproponowali możliwe do przyjęcia rozwiązania. 
Najczęściej podawali po dwa sposoby ograniczające owe zjawisko 
(rys. 11). 

Tak więc największa grupa ankietowanych kierowców (85%) 
uważał, że obowiązkowe szkolenia są najlepszym rozwiązaniem 
ograniczenia uszkodzeń ładunków. Ponadto innymi ważnymi roz-
wiązaniami według kierowców byłaby systematyczna wymiana i 
zakup nowych środków mocujących (60%) oraz wdrożenie systemu 
do monitorowania stanu ładunków w czasie przewozu (35%). Tylko 
niewielka liczba kierowców jest za wymianą obecnych pojazdów 
drogowych (15%), atrakcyjniejszym wyposażeniem samochodów w 
środki mocujące (10%) i zwiększoną kontrolą stanu technicznego 
środków mocujących (5%).  

Wszyscy kierowcy stwierdzili, iż szkolenia z zakresu mocowa-
nia i zabezpieczenia ładunków w transporcie drogowym są koniecz-
ne do wykonywania powierzonych obowiązków na określonych 
stanowiskach.  

Na 20 (100 %) zawodowych kierowców, połowa z nich twierdzi-
ła, że brała udział w szkoleniach bardzo rzadko (50 %) i rzadko 
(50%). Firma transportowa bierze udział tylko w szkoleniach bhp, co 
wynika z odpowiedzi kierowców uzyskanych w wywiadzie bezpo-
średnim. Większość kierowców przecząco odpowiadała na pytanie 
dotyczące pogłębiania wiedzy w zakresie mocowania i zabezpie-
czenia ładunków w transporcie drogowym poprzez udział w szkole-
niach organizowanych przez firmy zewnętrzne (rys. 12). 

Kierowcy w ankiecie wskazali główne powody, z jakich firma 
nie korzysta ze szkoleń z zakresu mocowania i zabezpieczenia 
ładunków (rys. 13).  

Kierowcy w większości udzielali następujących odpowiedzi: 
sprawy prywatne (45%); zbyt duży nakład pracy (25%); różny tryb 
pracy kierowców uniemożliwiający przeprowadzanie szkoleń (25%); 
wysokie koszty szkoleń (20%); brak odpowiedniej firmy przeprowa-
dzającej szkolenia (20%); brak czasu (20%); brak zainteresowania 
ze strony pracowników (20%); brak funduszy (5%); oszczędności w 
firmie (5%); ograniczony kontakt z właścicielem firmy (5%). Szkole-
nia w firmach mogą być dobrowolne lub obowiązkowe oraz prze-
prowadzane w siedzibie danego przedsiębiorstwa lub firmie szkole-
niowej. 
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Rys. 12. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy firma transportowa dba 
o rozszerzenie wiedzy swoich pracowników w zakresie mocowania i 
zabezpieczenia ładunków w transporcie drogowym poprzez udział w 
szkoleniach.  
 

Na pytanie dotyczące zainteresowania udziałem w szkoleniach 
związanych z mocowaniem i zabezpieczaniem ładunków zdecydo-
wana większość kierowców, tj. 95% zadeklarowała chęć udziału w 
takim szkoleniu. Tylko 1 osoba (5 %) stwierdziła brak zainteresowa-
nia wyżej wspomnianymi szkoleniami. 
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Rys. 10. Przyczyny uszkodzeń ładunków (max. trzy odpowiedzi) 
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PODSUMOWANIE 

Przeprowadzona ankieta stała się ważnym źródłem informacji o 
szkodach ładunkowych w opisywanym przedsiębiorstwie transpor-
towym. Pytania ankiety pozwoliły poznać opinię kierowców przed-
siębiorstwa m.in. nt. szkoleń dla pracowników, występujących szkód 
ładunkowych wraz ze wskazaniem przyczyn takich sytuacji oraz 
zaproponowanie możliwych rozwiązań ograniczenia uszkodzeń 
ładunków. 

Uzyskane wyniki z kwestionariuszy ankietowych przedstawiły 
obraz przedsiębiorstwa transportowego, który można przedstawić 
następująco:  
– kierowcy badanego przedsiębiorstwa transportowego dbają o 

to, by przewożony ładunek był odpowiednio rozmieszczony i 
zabezpieczony oraz spełniał wszystkie wymogi prawne, które 
warunkują bezpieczny transport; 

– w przedsiębiorstwie występują zjawiska uszkodzeń ładunków w 
czasie realizacji procesów transportowych. Najczęstszymi przy-
czynami zniszczeń transportowanych jest niewłaściwe zamoco-

wanie ładunku, nieodpowiednie rozmieszczenie ładunku w 
skrzyni ładunkowej pojazdu, niewłaściwy dobór środków mocu-
jących, brak wyposażenia pojazdów w dodatkowe środki mocu-
jące oraz brak specjalistycznej wiedzy w zakresie mocowania 
ładunków; 

– przedsiębiorstwo do chwili obecnej nie podjęło jakichkolwiek 
działań ukierunkowanych na ograniczenie lub wyeliminowanie 
zjawisk uszkodzeń ładunków. Wczesne zainicjonowanie działań 
naprawczych (wdrożenie systemu GPS do monitorowania stanu 
ładunków, wymiana taboru transportowego, zakup nowych 
środków mocujących, zwiększony monitoring stanu techniczne-
go środków mocujących oraz lepsze wyposażenie samochodów 
w materiały sztauerskie środki mocujące) zaproponowane przez 
kierowców wpłynęłoby na wzrost efektywności realizowanych 
procesów transportowych oraz poprawę funkcjonowania samej 
firmy; 

– brak odpowiednich kwalifikacji i specjalistycznej wiedzy u pra-
cowników z zakresu technologii mocowania ładunków w trans-
porcie drogowym wpływa na nieodpowiednie stosowanie tech-
nik mocowania ładunku;  

– systematyczne szkolenia dla wszystkich pracowników firmy z 

 

Rys. 13. Przyczyny braku udziału w szkoleniach z zakresu mocowania i zabezpieczenia ładunków (max. dwie przyczyny) 
 

 

 

Rys. 11. Sposoby ograniczenia uszkodzeń ładunków – propozycje kierowców 
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zakresu mocowania ładunków wypłynęłyby na lepszą organiza-
cję procesów transportowych, funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
oraz minimalizację uszkodzeń ładunków; 

– wymiana obecnego taboru transportowego w firmie przyczyniła-
by się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz możliwości zasto-
sowania różnych technik mocowania ładunków; 

– firma powinna zadbać o wyposażenie wszystkich pojazdów 
samochodowych w materiały sztauerskie i środki pomocnicze. 
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Evaluation of selected transport enterprises in the sphere  
of prevention of damage of transported goods 

A survey of the small road transport company has been 
characterized. The survey questions concerned the profes-
sional experience of drivers and the knowledge of cargo 
damage. The acquired knowledge concerned the phenomena 
taking place in the enterprise. The summary shows the possi-
bilities of preventing damage to the transported goods. 
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