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Uszkodzenia ładunków w transporcie 
drogowym

W artykule przedstawiono wymagania zawarte w polskich przepisach w zakresie przewozu różnych 
ładunków pojazdami samochodowymi. Omówiono różnice wynikające ze specyfi cznych wymagań, co 
do przewozu m.in. rzeczy, żywności oraz zwierząt. Oceniono jasność, zrozumiałość oraz precyzję tych 
przepisów. Przedstawiono analizę możliwych problemów związanych ze stosowaniem wymagań przez 
przewoźników i nadawcę ładunku.
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Wstęp
Transport drogowy rzeczy uznawany jest za 

ważną gałąź gospodarki narodowej. Nie bez po-
wodu nazywany jest krwiobiegiem gospodarki 
i połeczeństwa [1]. Podstawowymi aktami praw-
nymi regulującymi zasady wykonywania transpor-
tu drogowego w Polsce są:
 – ustawa z dnia 6 września 2001 roku o trans-
porcie drogowym (DzU 2007, nr 125, poz. 874 
z późn. zm.) [6],

 – ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku prawo 
przewozowe (DzU 2000, nr 50, poz. 601 późn. 
zm.) [7].
Według defi nicji zaczerpniętej z ustawy o trans-

porcie drogowym przewóz drogowy rzeczy to 
„zarobkowy transport drogowy lub niezarobkowy 
przewóz drogowy rzeczy (na potrzeby własne) i 
oznacza każdą podróż odbywaną na drogach pu-
blicznych przez pojazd załadowany lub niezała-
dowany służący do przewozu rzeczy”.

1. Przewóz rzeczy
Transport samochodowy przewiózł w roku 

2009 r. 1.424.883 tys. Mg ładunków, co stanowiło 
84,3% udziału w transporcie towarów. W trans-
porcie samochodowym ważną rolę odgrywa bez-
pieczeństwo przewożonego ładunku. Ma to wpływ 
na konkurencyjność tego środka transportu w po-
równaniu z innymi. O bezpieczeństwie przewożo-
nego ładunku decydują:
 – rodzaj pojazdu jego stan i wyposażenie,
 – opakowanie jego stan i jednostka ładunku,
 – rozmieszczenie ładunku,
 – zabezpieczenie jednostek ładunkowych i towarów.
Obowiązki przewoźnika wynikają z dwóch ak-

tów prawnych:
 – konwencja o umowie Międzynarodowego Prze-
wozu Drogowego Towarów (CMR) i protokół 
podpisania (DzU 1962, nr 49, poz. 238) [2],

 – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Prze-
wozowe DzU 2000, nr 50, poz. 601 późn. zm. [7].
Nadawca jest zobowiązany do oddania prze-

woźnikowi towaru lub rzeczy w stanie umożliwia-
jącym ich prawidłowy przewóz i wydanie bez ubyt-
ku i uszkodzenia. W przypadku przewozu rzeczy 
pisemną formę zawarcia umowy jest najczęściej 
list przewozowy. List przewozowy powinien za-
wierać następujące informacje:
 – nazwę i adres nadawcy oraz jego podpis,
 – określenie przewoźnika zawierającego umowę,
 – miejsce dostarczenia przesyłki,
 – nazwę i adres odbiorcy,
 – określenie nazwy przesyłki, jej masy, liczby sztuk.
Dodatkowo strony umowy mogą wnosić do li-

stu przewozowego wszelkie inne informacje, któ-
re uznają za niezbędne. Jeżeli ładunek jest nie-
umocowany lub jest źle umocowany na pojeździe 
może wówczas nastąpić jego przesuwanie po 
skrzyni ładunkowej lub nawet zrzucenie ze skrzy-
ni ładunkowej.

Istnieją różne klasyfi kacje kategorii ładunków:
1. W zależności od stopnia koncentracji. Do tej 

kategorii możemy zaliczyć ładunki przewozowe 
luzem. Są to ładunki sypkie (ziemia, piach), ka-
wałkowe (węgiel). Druga grupa to ładunki wy-
magające opakowania. Są to dowolne ładunki 
(stałe, ciekłe, gazowe) pakowane w sztukach 
przesyłki (cement w workach), płyny w butel-
kach, gaz palny w butlach. 

2. W zależności od właściwości fi zycznych może-
my wyróżnić:

 – ładunki stałe np. ziemia, węgiel, nawozy sztucz-
ne, cement,

 – ładunki ciekłe, są to wszelkie przewożone cie-
cze w opakowaniach pojedynczych,

 – (butelki, karnistry) oraz przewożone w cysternach,
 – ładunki gazowe są to gazy sprężone lub skro-
plone np. tlen, acetylen, gaz ropopochodny.
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3. W zależności od sposobu za i wyładunku ła-
dunki dzielimy na:

 – układane,
 – opakowane ( skrzynie, kartony, worki, palety),
 – nieopakowane ( cegły, deski, bale, rury),

 – nasypywane towary sypkie lub w kawałkach,
 – nalewane przewożone w cysternach, beczkach 
lub w innych pojemnikach.

4. W zależności od wielkości przewożonej masy 
ładunku rozróżniamy w tej kategorii ładunki 
masowe, tj. takie, które wymagają koncentracji 
większej ilości towaru lub przewozu w dłuższym 
okresie czasu np. przewóz 10.000 Mg węgla

 – całopojazdowe; tzn. wtedy, gdy cały ładunek na 
pojeździe przeznaczony jest dla jednego od-
biorcy, albo ładunek zajmuje całą ładowność lub 
przestrzeń pojazdu

 – drobnicowe to takie, gdy na jednym pojeździe 
są ładunki dla wielu odbiorców. Najczęściej 
masa ładunku dla jednego odbiorcy nie przekra-
cza masy 1500 kg.

5. W zależności od warunków przewozu dzielimy 
na ładunki:

 – zwykłe przewożone samochodami uniwersalny-
mi i na wymagające specjalnych obostrzeń dla 
ruchu tych pojazdów, 

 – specjalne – przy ich przewozie konieczne jest 
zachowanie szczególnych warunków ostrożno-
ści i dostosowanie pojazdów do ich transportu, 
np. ładunki niebezpieczne, przewozy artykułów 
żywnościowych, łatwopalących się, przewozy 
odpadów, przewozy zwierząt itp.
Przewożony ładunek może być zabezpieczony 

na czas transportu w zewnętrzną warstwę, czyli 
opakowanie; które spełnia trzy funkcje:

 – techniczną - opakowanie umożliwia dystrybucję, 
konsumpcję oraz ochronę produktu przed wpły-
wem niekorzystnych czynników zewnętrznych,

 – ekonomiczną, wyznaczoną przez stosunek 
kosztów wytworzenia opakowania do kosztów 
wytworzenia towaru,

 – estetyczną – marketingową: stanowi wartość 
estetyczną opakowania i ma zachęcić do naby-
cia danego towaru.
Opakowanie często jest określane mianem 

„niemego sprzedawcy”, gdyż jest czynnikiem de-
cydującym o zainteresowaniu klienta produktem. 
Dodatkowo opakowanie musi dobrze chronić to-
war, ale jednocześnie musi być bezpieczne dla 
użytkownika kupującego ten towar. 

W zależności od rodzaju materiału opakowania 
możemy podzielić na:
 – papierowe (torby, worki, kartony, pudła 
tekturowe), 

 – szklane (butelki, słoiki),
 – folie (folie samokurczliwe),
 – z tworzyw sztucznych (beczki, pojemniki),
 – drewniane (skrzynie),
 – metalowe (beczki, cysterny),
 – kontenery przemysłowe (skrzyniopalety),
 – duże kontenery transportowe.
Przewoźnik jest zobowiązany do ochrony ła-

dunku ze względu na:
 – szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych 
poprzez płachty (dla pojazdów odkrytych) lub 
opończe dla pojazdów krytych; nie są one ko-
nieczne, gdy pojazd posiada nadwozie typu 
furgon;

 – zabezpieczenie ładunku przed kradzieżą; naj-
lepszym zabezpieczeniem przed kradzieżą jest 
nadzorowanie pojazdu w czasie Transportu; je-

Rys. 1. Przykłady różnych rodzajów przewożonych ładunków
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żeli kierowca musi mieć odpoczynek wynikający 
z przepisów o czasie pracy kierowców wówczas 
pojazd z załadunkiem powinien być zostawiony 
na parkingu strzeżonym; w przewozach między-
narodowych zabezpieczaniem pojazdu przed 
dokonaniem ewentualnego przemytu, nielegal-
nego ładunku jest zamknięcie celne. 

2. Przewóz żywności i produktów 
spożywczych

Znaczącą część przewożonych ładunków sta-
nowi żywność i produkty spożywcze. Akty praw-
ne, które regulują związane z tym zagadnieniem 
przepisy w Polsce to m.in.:
 – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań sanitar-
nych dotyczących środków transportu żywno-
ści, substancji pomagających w przetwarzaniu, 
dozwolonych substancji dodatkowych i innych 
składników żywności (DzU z dnia 10 lutego 
2003 r. z późn. zm.) [5],

 – ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeń-
stwie żywności i żywienia (DzU z dnia 27 wrze-
śnia 2006 r. z póź. zmianami) [8],

 – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szcze-

gółowych wymagań w zakresie składowania 
i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-
-spożywczych (DzU 2003, nr 177, poz. 1733) [4].
Żywność lub środek spożywczy oznacza ja-

kąkolwiek substancję, produkty przetworzone 
częściowo lub nieprzetworzone, przeznaczone 
do spożycia przez ludzi. Ta grupa towarów prze-
znaczonych do przewozu jest zaliczana do arty-
kułów szybkopsujących się. Powinna być dostar-
czona do odbiorcy w krótkim czasie (do 48 h) lub 
może być dostarczona w stanie zamrożonym albo 
w stanie podgrzanym do określonej temperatury.

Do artykułów żywnościowych szybkopsujących 
się możemy zaliczyć:
 – artykuły mięsne,
 – świeże ryby,
 – artykuły mleczne,
 – miękkie owoce np. truskawki,
 – artykuły mrożone.
W celu poprawy warunków przewozu szyb-

kopsujacych się artykułów żywnościowych oraz 
zapewnienia zachowania ich dobrej, jakości w 
czasie przewozu w dniu 1 września 1970 r. w Ge-
newie została sporządzona „Umowa o międzyna-
rodowych przewozach szybkopsujących się ar-
tykułów spożywczych i ich specjalnych środkach 
transportu do tych przewozów”. (Konwencja ATP), 

Rys. 2. Rodzaje opakowań przewożonych ładunków

 Rys. 3. Zamknięcie celne przestrzeni ładunkowej pojazdu

Rys. 4. Przykłady pojazdów  z nadwoziem izotermicznym
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sposób, aby nie było możliwe ich wzajemne za-
nieczyszczanie i oddziaływanie.

Pojazd przeznaczony do przewozu artykułów 
żywnościowych musi spełniać normy prawne 
związane z dopuszczeniem jego do ruchu. Wy-
magania te są zawarte w warunkach technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposa-
żenia DzU 2003, nr 32, poz. 262 (z późn. zm.), 
które określają maksymalne gabaryty pojazdów 
lub dopuszczalne naciski na osie. Do przewozu 
szybkopsujących się artykułów żywnościowych 
mogą być używane tylko pojazdy z nadwoziem 
zamkniętym typu furgon, które dzielą się na:
 – pojazdy izolowane cieplnie (klasa I) jest to po-
jazd, którego nadwozie wykonane jest z termo-
izolujących ścian łącznie z drzwiami podłogą 
i dachem pozwalających na ograniczenie wy-
miany ciepła między wewnętrzną i zewnętrzna 
powierzchnią nadwozia; pojazdy te są nazywa-
ne izotermami; nie są wyposażone w agregaty 
chłodnicze i nie spełniają warunków stabilnej, 
kontrolowanej temperatury przewozu ładunków; 

 – pojazdy chłodzone niemechaniczne (klasa R) 
jest to izotermiczny pojazd, w którym do obniże-
nia i utrzymania temperatury w jego wnętrzu nie 
używa się urządzeń mechanicznych lub absorp-
cyjnych, lecz inne źródła zimna np. lód natural-
ny, lód suchy, skroplone gazy z urządzeniem do 
regulacji parowania lub bez takiego urządzenia; 
są to pojazdy przeznaczone głównie do dystry-
bucji lodów i mrożonek w trudnym terenie aglo-
meracji miejskich;

 – pojazdy chłodzone mechanicznie (klasa F) po-
jazd wyposażony w indywidualne lub wspólne 
urządzenia chłodnicze pozwalające w śred-
niej temperaturze otoczenia +30°C wychłodzić 
wnętrze nadwozia a następnie utrzymać w nim 
temperaturę w zależności od klasy; pojazdy te 
nazywane są chłodniami; są one przeznaczone 
głównie do przewozu artykułów zamrożonych 
głównie żywności, ale również innych produk-
tów wymagających stabilnej niezależnej od 
warunków atmosferycznych kontrolowanej tem-

do której Polska przystąpiła w 1984 r. Postano-
wienia umowy ATP są stosowane do każdego 
przewozu, który jest wykonywany na rzecz osób 
trzecich lub na potrzeby własne transportem dro-
gowym lub kolejowym. 

Przepisy defi niują temperatury, w jakich szyb-
kopsujące się artykuły żywnościowe muszą być 
przewożone dzieląc je na dwie grupy:
 – artykuły mrożone i głęboko mrożone np. lody 
(poniżej -200°C), ryby przetworzone (poniżej 
-180°C), mięczaki, masło (poniżej -100°C), po-
zostałe mrożone artykuły (poniżej -120ºC),

 – artykuły, które nie są mrożone (schłodzone 
muszą być przewiezione w ciągu 48 h) np. po-
droby (poniżej +30°C), drób, króliki, dziczyzna 
(poniżej +40°C), mleko przewożone w cyster-
nie przeznaczone do bezpośredniego spożycia 
(poniżej +40°C), mleko przemysłowe (poniżej 
+60°C), masło i gotowe produkty mięsne (poni-
żej +70°C).
Żywność i substancje pomagające w przetwa-

rzaniu oraz inne składniki żywności zwane artyku-
łami są przewożone specjalistycznymi środkami 
transportu posiadającymi konstrukcję i wyposaże-
nie odpowiednie do rodzaju przewożonych arty-
kułów. Środki transportu muszą być:
 – utrzymane w dobrym stanie technicznym za-
bezpieczającym przed zanieczyszczeniami, 

 – w stanie umożliwiającym zachowanie właści-
wej, jakości zdrowotnej artykułu,

 – mieć powierzchnie ładunkową dostosowaną do 
rodzaju przewożonego artykułu, 

 – konstrukcję umożliwiającą łatwe utrzymanie 
czystości i porządku a także dezynfekcję w 
przypadkach, gdy jest to niezbędne.
Pojazdy przeznaczone do transportu artykułów 

żywnościowych muszą być odpowiednio ozna-
kowane poprzez umieszczenie w sposób trwały 
na zewnętrznej powierzchni pojazdu opisu wska-
zującego przeznaczenie tego pojazdu. Przepisy 
stanowią, że w przypadku przewozu tym samych 
środkiem transportu równocześnie artykułów i in-
nych towarów albo różnych rodzajów żywności 
towary te i artykuły muszą być oddzielone w taki 

Rys. 5. Przykłady pojazdów  z nadwoziem typu lodownia
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peratury przewozu (mięso, drób, masło, ryby, 
warzywa);

 – pojazdy ogrzewane (klasa C) są to również 
izotermiczne pojazdy, które powinny być wy-
posażone w urządzenie grzewcze pozwalające 
nagrzać jego przestrzeń ładunkową do tempe-
ratury nie niższej niż 120°C i na jej utrzymanie 
przez 12 h bez wyłączania ogrzewania na prak-
tycznie stałym poziomie. 

3. Przewóz zwierząt
Kolejną grupą w przewozie ładunków w trans-

porcie samochodowych stanowi przewóz zwie-
rząt. Przepisy dotyczące tej grupy ładunków są 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i warunków 
transportu zwierząt (DzU 1998, nr 86, poz. 552 
z późn. zm.) [3], oraz w ustawie o ochronie zwie-
rząt (DzU 1997, nr 111, poz. 724 z późn. zm.) [9].

Decyzję w sprawie dopuszczenia środka trans-
portu drogowego do użycia w transporcie zwierząt 

wydaje powiatowy lekarz weterynarii na wniosek 
zainteresowanego przewoźnika. Decyzja, taka 
zawiera:
 – określenie numeru rejestracyjnego środka 
transportu drogowego,

 – określenie gatunku zwierząt, które mogą być 
transportowane przy użyciu danego środka,

 – określenie terminu ważności decyzji, z tym, że 
nie może on być dłuższy niż 12 miesięcy,

 – rozstrzygnięcie, czy środek transportu może 
być wykorzystany do wykonywania transportu 
zwierząt trwającego dłużej niż 8 h.
Transport musi się odbywać pojazdami do tego 

celu przystosowanymi i powinien być prowadzony 
w odpowiednich warunkach. Ważne jest, aby:
 – zwierzęta były prawidłowo ulokowane a uży-
wane uwięzi nie powinny im krępować leżenia 
i wstawania podczas transportu,

 – podłogi pojazdów używanych do transportu 
miały odpowiednią nawierzchnię zapewniającą 
przyczepność kończyn oraz umożliwiały utrzy-
manie higieny,

Rys. 6. Przykłady pojazdów  z nadwoziem typu lodownia

Rys. 7. Pojazd przeznaczony do przewozu zwierząt
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 – pojazdy do przewozu zwierząt spełniały warunki 
utrzymania odpowiedniej temperatury, wentyla-
cji, przestrzeni oraz naturalnej pozycji,

 – zwierzętom chorym lub rannych zapewnić nie-
zwłocznie pomoc weterynaryjną,

 – zwierzęta wwożone do kraju i wywożone za gra-
nicę były wiezione najkrótszą drogą i bez zbęd-
nych postojów a ich odprawa graniczna odby-
wała się poza kolejnością,

 – w trakcie dłuższego postoju zwierzęta miały 
zapewnioną odpowiednią często wodę i karmę 
oraz odpoczynek.
Za prawidłowe zorganizowanie transportu 

zwierząt, aby nie powodował on zranienia albo 
zbędnego cierpienia zwierzęcia, odpowiada prze-
woźnik i nadawca zwierząt. Pojazd, który będzie 
użyty do przewozu zwierząt powinien być przysto-
sowany do przewozu danego gatunku i przedziału 
wiekowego zwierząt oraz być przystosowanym do 
bezpiecznego i humanitarnego przewozu. Jed-
nym z podstawowych obowiązków przewoźnika 
jest przedłożenie powiatowemu lekarzowi wetery-
narii właściwemu dla miejsca wysyłki planu trasy, 
jeżeli podróż zwierząt kopytnych będzie trwała 
wraz z postojami dłużej niż 8 h. 

Podłoga pojazdu przeznaczonego do prze-
wozu zwierząt kopytnych powinna zapewniać 
przyczepność kończyn oraz umożliwiać utrzyma-

nie higieny w czasie transportu. Podłogę należy 
również pokryć ściółką w ilości zapewniającej 
w wchłanianie odchodów zwierząt oraz wygodę 
i bezpieczeństwo. 

Kolejnym ważnym elementem przy przewozie 
zwierząt jest możliwość łatwego i bezpiecznego 
ich załadunku i wyładunku. W tym przypadku na-
leży używać odpowiednich urządzeń pomocni-
czych, takich jak mostki, rampy lub trapy mające 
antypoślizgową podłogę oraz w razie potrzeby 
boczne zabezpieczenia. 

Zwierzęta mogą być ładowane do pojazdów 
uprzednio oczyszczonych i poddanych dezynfek-
cji. Czas podróży zwierząt kopytnych nie powinien 
przekraczać 8 h chyba, że są spełnione dodatko-
we warunki pojazdu:
 – jest wyposażony w system wentylacji, który daje 
możliwości utrzymania temperatury wewnętrz-
nej niezależnie od temperatury zewnętrznej,

 – jest wyposażony w przenośne panele umożli-
wiające podział na zagrody, 

 – ma przyłącza do dostarczenia wody w czasie 
postojów,

 – na podłodze pojazdów znajduję się dostateczna 
ilość ściółki,

 – konwojent przewozi wystarczającą ilość paszy 
na czas transportu.

Rys. 8. Przygotowanie podłogi do transportu zwierząt

 

    
 

Rys. 9. Przykład rampy z bocznym zabezpieczeniem i bez zabezpieczenia
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Cargo damage in the road transport
The paper presents the requirements of Polish regulations on the transport of various cargo by motor 

vehicles. The differences resulting from the specifi c requirements for the carriage of, i.a. goods, food 
and animals, were discussed. The clarity, intelligibility and precision of these regulations, were evalu-
ated. The analysis of possible problems with the application of requirements by the carrier and shipper, 
was presented.
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Należy pamiętać, że każdy, kto zabija, uśmierca 
zwierzę albo znęca się nad nim w sposób okrutny 
podlega karze za niewłaściwe traktowanie zwie-
rząt w postaci grzywny pieniężnej ograniczenia lub 
pozbawienia wolności oraz przepadku zwierzęcia.  

Podsumowanie
Podsumowując należy stwierdzić, że wymaga-

nia zawarte w obowiązujących przepisach zwięk-
szają się w stosunku do przepisów które obowią-
zywały wcześniej. Przepisy bardziej precyzyjnie 
określają wymagania sprzętowe oraz sposób za-
ładunku, przewozu i rozładunku – w szczególności 
zwierząt żywych. Obserwowany postęp technicz-
ny i rozwój urządzeń stwarza większe możliwości 
zabezpieczania (opakowania, mocowanie) ładun-
ku przed uszkodzeniem. Zwiększa się i konieczna 
jest specjalizacja zabudów pojazdów wykorzysty-
wanych w przewozie ładunków. Przepisy obowią-
zujące w procedurze dopuszczania pojazdów w 
trybie homologacji, w niewystarczająco dobrym 
tempie nadążają za zmieniającym się otoczeniem 
i nie są odpowiednio szybko modyfi kowane.
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