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WYMAGANIA STAWIANE 
ŚRODKOM TRANSPORTU ŻYWNOŚCI 

Streszczenie 
W artykule omówiono obowiązki i obowiązujące akty prawne stawiane przewoźnikom artykułów 

spożywczych, a także wymogi dla transportu żywności szybko psującej się. 
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WSTĘP 

Wraz z rozwojem branży spożywczej rozwinęło się też prawo żywnościowe, którego ce-
lem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności na każdym etapie produkcji, przetwarzania 
i dystrybucji. Na prawo żywnościowe składa się zespół aktów prawa wspólnotowego i krajo-
wego, a także standardy międzynarodowe.  

Transport produktów spożywczych jest nieodzownym elementem obrotu żywnością. Sa-
mochody przewożące żywność muszą spełnić szereg norm prawnych, technicznych i organi-
zacyjnych, aby przewóz żywności nie budził zastrzeżeń bezpieczeństwa.  

1. OBOWIĄZKI STAWIANE PRZEWOŹNIKOM 

Firmy zajmujące się transportem żywności są w rozumieniu prawa żywnościowego 
„podmiotem działającym na rynku spożywczym”. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw, 
które prowadzą działalność związaną z jakimkolwiek etapem produkcji, przetwarzania oraz 
dystrybucji żywności. Przedsiębiorstwa takie kwalifikują się wówczas do „zakładów spożyw-
czych”.  

Posiadanie odpowiednich kompetencji zawodowych do uzyskania licencji na transport 
drogowy (a od 4 grudnia 2011 r. do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoź-
nika drogowego) potwierdza Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Właściciel lub osoba za-
rządzająca przedsiębiorstwem transportowym jest zobowiązana do legitymowania się tym 
dokumentem. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia 1071/2009 osoba wskazana, jako posiadacz 
certyfikatu i/lub zarządzająca transportem: 
– ma mieć rzeczywisty, a nie teoretyczny związek z przedsiębiorstwem, 
– w sposób ciągły zarządzać operacjami transportowymi, 
– powinna posiadać zakres obowiązków obejmujących m.in. nadzór nad utrzymaniem i kon-

serwacją pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawową księ-
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gowość, przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom oraz sprawdzanie pro-
cedur związanych z bezpieczeństwem [9]. 
Firmy transportowe mają obowiązek zatwierdzenia i rejestracji przez państwowego po-

wiatowego inspektora sanitarnego wszystkich pojazdów wykorzystywanych do przewozu 
żywności, a także obiektów, w których żywność jest przeładowywana lub krótkotrwale skła-
dowana w trakcie procesu transportu. 

Dodatkowej rejestracji podlegają produkty pochodzenia zwierzęcego – zarówno nieprze-
tworzone np. mięso, ryby, jaja, mleko surowe; jak i przetworzone np. wyroby mięsne, pro-
dukty mleczarskie. Przewożenie wymienionych produktów wymaga uzyskania rejestracji 
przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, który wydaje decyzję o wpi-
sie do rejestru zakładów i przydziela weterynaryjny numer identyfikacyjny. Rejestracja po-
winna objąć wszystkie pojazdy wykorzystywane przez przewoźnika do przewozu tego typu 
żywności [10]. 

Samochody powinny posiadać odpowiednią konstrukcję tj. być odpowiednio zaprojekto-
wane i wyposażone do rodzaju przewożonych artykułów lub też przystosowane do przewozu 
żywności w sposób zapewniający ochronę przed zanieczyszczeniem i zachowanie odpowied-
niej jakości zdrowotnej artykułów. Ponadto muszą zapewniać odpowiednio dostosowaną 
temperaturę do przewożonych produktów. Transport żywności w niskich temperaturach wy-
maga odpowiednich pojazdów wyposażonych w urządzenia chłodnicze oraz w urządzenia 
monitorujące zmiany temperatury w czasie. W Polsce termografy podlegają od 30.10.2003 r. 
kontroli metrologicznej i okresowemu wzorcowaniu. Przepisy dotyczące rejestracji tempera-
tury zakładają, że termograf musi być oddzielnym od agregatu chłodniczego instrumentem 
rejestrującym temperaturę, aby mógł sprawnie funkcjonować w przypadku awarii agregatu. 
Zwraca się także uwagę na zachowanie odpowiedniej wilgotności i szczelności, aby ochronić 
żywność przed wpływem czynników zewnętrznych. Pojazdy przeznaczone do przewozu 
żywności powinny być tak skonstruowane, aby łatwo można było utrzymać je w czystości. 

Według ustawy z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością, produkty spożywcze powinny być odpowiednio zapakowane w pojem-
niki wykonane z przeznaczonych do kontaktu z żywnością materiałów. Artykuły należy 
przewozić w szczelnych opakowaniach lub odpowiednich pojemnikach transportowych. 

W otwartych środkach transportu mogą być przewożone wyłącznie produkty w opakowa-
niach hermetycznych lub wodoszczelnych oraz takie, które nie wymagają zachowania odpo-
wiedniej temperatury. 

Nadzór nad przewozem produktów spożywczy powinna sprawować specjalnie przeszko-
lona osoba. W praktyce najczęściej jest to kierowca. Powinien on mieć aktualną książeczkę 
zdrowia potwierdzającą brak przeciwwskazań do kontaktu z żywnością [11]. 

Do kolejnych obowiązków przewoźnika jest wdrożenie w zakładzie systemu HACCP, 
czyli systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, a także wytycznych 
GMP/GHP oraz uzyskanie certyfikat ISO. 

2. REGULACJE PRAWNE 

Podstawowym przepisem prawnym dotyczącym przewoźników jest ustawa o warunkach 
zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 11 maja 2001 r. oraz wydane do niej rozporządzenia. 
Do najważniejszych należy wymienić rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie 
wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających 
w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników (DzU z 2003 r., 
nr 21, poz. 179) [4, 7]. Rozporządzenie określa wymagania sanitarne przewozu artykułów 
spożywczych uwzględniając wymogi dotyczące środków transportu, ich budowy i oznakowa-
nia, czyszczenia i dezynfekcji, a także sposobu i zasad dotyczących przewozu samej żywności. 
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Ogólne wymogi w zakresie bezpieczeństwa żywności są określone w ustawie 
z 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz w przepisach unijnych: rozporzą-
dzenie nr 852/2004 i 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie higieny 
środków spożywczych oraz w sprawie zasad i wymogów prawa żywnościowego [2, 3, 6]. 

Rozporządzenie 178/2002 zapewnia ujednolicenie zasad i procedur prawa żywnościowego 
w obrębie państw członkowskich UE, wskazuje na odpowiedzialność przedsiębiorstwa sekto-
ra spożywczego za bezpieczeństwo żywności zabezpieczając interesy konsumenta, zapobiega-
jąc fałszowaniu żywności oraz wszelkim innym działaniom mogącym wprowadzać konsu-
menta w błąd. 

Rozporządzenie nr 852/2004 ustanawia ogólne zasady dla przedsiębiorstw sektora spo-
żywczego tj.: 
– główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności spoczywa na przedsiębiorstwie 

sektora spożywczego; 
– niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności w ramach całego łańcucha produkcji 

żywności, począwszy od produkcji podstawowej; 
– istotne jest, w odniesieniu do żywności, która nie może być bezpiecznie przechowywana 

w temperaturze otoczenia, w szczególności żywności zamrożonej, utrzymanie łańcucha 
chłodniczego; 

– ogólne zastosowanie procedur opartych na zasadach HACCP, 
– wytyczne dobrych praktyk są ważnym instrumentem, mającym na celu pomoc przedsię-

biorstwom sektora spożywczego na wszystkich szczeblach łańcucha produkcji żywności 
w zakresie zachowania zgodności z zasadami higieny żywności oraz ze stosowaniem zasad 
HACCP; 

– niezbędne jest ustanowienie kryteriów mikrobiologicznych i wymogów kontroli tempera-
tury opartych na naukowej ocenie ryzyka; 

– niezbędne jest zapewnienie, że przywożona żywność podlega przynajmniej takim samym 
normom higieny jak żywność produkowana we Wspólnocie lub normom równoważnym [1]. 
Rozdział IV Załącznika nr II do Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europej-

skiego i Rady z dnia 29.04.2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych poświęcony 
jest transportowi i mówi o odpowiednich systemach transportu, gwarantujących bezpieczeń-
stwo i zdatność do spożycia przez ludzi, żywności w momencie jej dostawy. Znajdziemy tam 
też regulacje dotyczące transportu dużych ilości środków spożywczych luzem (na przykład 
niepakownych środków spożywczych mających bezpośredni kontakt z powierzchnią jednost-
ki transportującej żywność i z atmosferą) w postaci płynu, granulatu lub proszku. Rozporzą-
dzenie wymaga, aby podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze używały specjalnie 
do tego przeznaczonych środków transportu, gdyż w tym przypadku istnieje wyższe ryzyko 
ich zanieczyszczenia w czasie transportu pojazdami lub kontenerami, których wcześniej uży-
wano do innych celów. 

Poza wymienionymi przepisami prawa żywnościowego, obowiązują także: 
– ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego z 16 grudnia 2005r. (Dz. U. z 2006r. nr 17, 

poz. 127 z późniejszymi zmianami); 
– ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (DzU z 2001 r., nr 125, poz. 

1371); 
– rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. 

ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pocho-
dzenia zwierzęcego; 

– rozporządzenie (WE) nr 178/2002 z 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady 
i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności;  
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– umowa ATP – umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów 
żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów, 
ratyfikowana przez Polskę w 1984r., sporządzona w Genewie dnia 1 września 1970 r. 
(DzU z 1984 r., nr 49, poz. 254). 
Od 1 stycznia 2006 r. wszystkie dyrektywy UE dotyczące higieny żywności zastąpiono 

rozporządzeniami. Rozporządzenia, w przeciwieństwie do dyrektyw, stosuje się w krajach UE 
bezpośrednio, bez konieczności wdrażania ich do prawa krajowego. 

3. TRANSPORT ŻYWNOŚCI SZYBKO PSUJĄCEJ SIĘ 
 – UMOWA ATP [5, 8] 

Umowa ATP, sporządzona w Genewie dnia 1 września 1970 r., jest jednym z pierwszych 
międzynarodowych dokumentów dotyczących standardów transportu żywności. Jej treść do-
tyczy szybko psujących się artykułów żywnościowych i specjalnych środkach transportu 
przeznaczonych do tych przewozów. Została ratyfikowana przez Polskę w 1984 r. Przepisy 
zawarte w umowie określają: 
– temperatury, w jakich należy przewozić wybrane produkty spożywcze, 
– klasyfikacja pojazdów do przewozu żywności, 
– metody badania i znakowania pojazdów do przewozu żywności. 

Każdy pojazd przeznaczony do przewozu artykułów żywnościowych musi spełniać okre-
ślone warunki termoizolacyjne. Agregat chłodniczy musi zapewniać obniżanie temperatury 
w zależności od przewożonego towaru. Spełnienie wymogów stawianych pojazdowi, zgodnie 
z umową ATP, dokumentowane jest urzędowo „świadectwem zgodności środka transportu”. 
Certyfikaty urządzeń wystawiają dwa polskie ośrodki badawcze: Laboratorium Badawcze 
Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz Centralny Ośrodek 
Chłodnictwa w Krakowie.  

Według umowy ATP przy wykonywaniu przewozów szybko psujących się artykułów 
żywnościowych konieczne jest stosowanie izotermicznych środków transportu, lodowni, 
chłodni oraz ogrzewanych środków transportu, które spełniają wymagania podane w umowie.  

3.1. Izotermiczny środek transportu 
Izotermiczny środek transportu posiada nadwozie wykonane z termoizolujących ścian, 

łącznie z drzwiami, podłogą i dachem, pozwalające na ograniczenie wymiany ciepła między 
wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią nadwozia. Wyróżniamy: 
– IN – środek transportu z izolacją normalną - współczynnik przenikania ciepła „k” nie więk-

szy niż 0,7 W/m2 °C(÷0,6 kcal/h m2 °C), 
– IR – środek transportu z izolacją wzmocnioną – charakteryzujący się współczynnikiem „k” 

nie większym niż 0, 4 W/m2 °C(÷0,35 kcal/h m2 °C). 
Określenie współczynnika „k”, zwanego w niektórych krajach współczynnikiem „U”, 

i metody, jakie należy stosować przy jego pomiarze, podane są w „Dodatku 2” do „Załączni-
ka nr 1” umowy ATP.  

3.2. Lodownia 
To izotermiczny środek transportu, który za pomocą źródła chłodu (lodu naturalnego 

z dodatkiem lub bez dodatku soli, płyt eutektycznych, suchego lodu z urządzeniem pozwala-
jącym regulować sublimację lub bez takiego urządzenia, gazów skroplonych z urządzeniem o 
regulacji parowania lub bez takiego urządzenia itd.) innego niż urządzenie mechaniczne lub 
absorpcyjne pozwala obniżać temperaturę wewnątrz próżnego nadwozia i następnie utrzy-
mywać ją przy średniej zewnętrznej temperaturze + 30°C:  
– na poziomie nie wyższym niż +7°C dla klasy A,  
– na poziomie nie wyższym niż -10°C dla klasy B,  
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– na poziomie nie wyższym niż -20°C dla klasy C,  
z wykorzystaniem odpowiednich czynników chłodzących i odpowiedniego wyposażenia. Ten 
środek transportu powinien mieć jedną lub więcej komór, naczyń lub zbiorników dla czynni-
ka chłodzącego.  

Wyposażenie to:  
– powinno być tak zbudowane, aby je można było z zewnątrz ładować lub doładowywać,  
– powinno mieć taką pojemność, aby źródło chłodu mogło obniżać temperaturę do poziomu 

przewidzianego dla danej klasy i następnie utrzymywać ją na tym poziomie co najmniej 
przez 12 godzin bez uzupełniających działań czynnika chłodzącego lub energii.  
Współczynnik „k” środków transportu klasy B i C nie powinien być wyższy niż 

0,4 W/m2 °C (≈0,35 kcal/h m2 °C). 

3.3. Chłodnia 
Jest to izotermiczny środek transportu, wyposażony w indywidualne lub wspólne dla kilku 

środków transportu urządzenie chłodnicze (mechaniczny agregat sprężarkowy, urządzenie 
absorpcyjne itd.), pozwalające w średniej temperaturze zewnętrznej +30°C obniżać tempera-
turę wewnątrz próżnego nadwozia, a następnie stale utrzymywać ją w następujący sposób:  
– Dla klas A, B i C z dowolnym ustalonym praktycznie stałym poziomem temperatury ti, 

zgodnie z podanymi normami określonymi dla poniższych trzech klas: 
– klasa A, środek transportu – chłodnia wyposażony w takie urządzenie chłodnicze, przy 

którym ti może mieścić się między +12 i 0°C włącznie; 
– klasa B, środek transportu – chłodnia wyposażony w takie urządzenie chłodnicze, przy 

którym ti może mieścić się między + 12 i -10°C włącznie; 
– klasa C, środek transportu – chłodnia wyposażony w takie urządzenie chłodnicze, przy 

którym ti może mieścić się między +12 i -20°C włącznie. 
– Dla klas D, E i F z ustalonym praktycznie stałym poziomem temperatury ti zgodnie 

z podanymi normami określonymi dla poniższych trzech klas: 
– klasa D, środek transportu – chłodnia wyposażony w takie urządzenie chłodnicze, przy 

którym ti nie jest wyższe niż +2°C. 
– klasa E, środek transportu – chłodnia wyposażony w takie urządzenie chłodnicze, przy 

którym ti nie jest wyższe niż -10°C. 
– klasa F, środek transportu – chłodnia wyposażony w takie urządzenie chłodnicze, przy 

którym ti nie jest wyższe niż -20°C. 
Współczynnik „k” środka transportu klas B, C, E i F nie powinien być wyższy niż 

0,4 W/m2 °C (≈ 0,35 kcal/h m2 °C). 

3.4. Ogrzewany środek transportu 
Jest to izotermiczny środek transportu, wyposażony w urządzenie ogrzewcze, pozwalające 

na podwyższenie temperatury wewnątrz próżnego nadwozia, a następnie utrzymywanie jej 
przez co najmniej 12 godzin bez włączania ogrzewania na praktycznie stałym poziomie nie 
niższym niż +12°C, przy następującej średniej temperaturze zewnętrznej dla obu klas:  
– klasa A, ogrzewany środek transportu w średniej temperaturze zewnętrznej -10°C.  
– klasa B, ogrzewany środek transportu w średniej temperaturze zewnętrznej -20°C.  

Współczynnik „k” środków transportu klasy B nie powinien być wyższy niż 0,4 W/m2 °C 
(≈ 0,35 kcal/h m2°C). 

3.5. Zalecane w przepisach ATP temperatury 
Umowa ATP szczegółowo określa temperatury, które powinny być przestrzegane przy 

przewozie: 
– żywności zamrożonej i głęboko mrożonej: 

– zamrożona lub głęboko zamrożona śmietana, koncentraty soków owocowych, lody: -20°C, 
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– zamrożone i głęboko mrożone ryby: -18°C, 
– inne głęboko zamrożone produkty żywnościowe: -18°C, 

– żywności schłodzonej: 
– ryby: +2°C, 
– podroby: +3°C, 
– dziczyzna: +4°C, 
– mleko w cysternie przeznaczone do bezpośredniego spożycia: +4°C, 
– drób i króliki: +4°C, 
– mięso: +7°C, 
– masło: +6°C. 

PODSUMOWANIE 

Transport żywności z punktu widzenia obowiązujących praw oraz obowiązków stawia-
nym przewoźnikom stanowi trudny obszar przemysłu spożywczego, jednakże jest to dziedzi-
na z rosnącymi perspektywami biorąc pod uwagę stały rozwój branży przemysłowej, rosnące 
oczekiwania konsumentów, a także konkurencję na rynku usług transportowych. Zaostrzenie 
praw dotyczących transportu artykułów spożywczych gwarantuje natomiast większe bezpie-
czeństwo żywności, a co za tym idzie gwarancję lepszej jakości dla konsumentów. Ponadto 
wpływa na wyspecjalizowanie się przewoźników do transportu określonej żywności, dzięki 
czemu przewoźnicy mogą pochwalić się odpowiednio wyposażonymi pojazdami i profesjona-
lizmem świadczonych usług. 
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Abstract 
The article discusses the obligations and existing laws for food transport means and requirements 

for the perishable foodstuff transport means.  
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