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Dodatek specjalny

˘ Na morzu Mamy doświadczenie 
nie tylko w załadunkach i przewozach 
ładunków ponadgabarytowych, ale 
również konstruujemy i budujemy 
jednostki do ich transportu – pisze 
Marek Grzybowski w artykule „Ponad-
gabaryty na fali”. 

Strona II

˘ Niezwykła operacja Transport za-
bytkowego przęsła mostu Rocha w 
Poznaniu to jedna z najtrudniejszych i 
zarazem najciekawszych operacji logi-
stycznych. Opisuje ją Bogdan Lewicki. 

Strona III

˘ Jachty i motorówki Z Polski wyjeż-
dża rocznie 23 tys. jachtów i moto-
rówek o wartości 110 mln dolarów 
– czytamy w artykule Janusza Kajdy 
„Najlepiej specjalnymi naczepami”.

Strona VI

˘ Polskie realia Nasze przepisy są tyl-
ko częściowo dostosowane do norm 
unijnych, regulujących transport po-
nadgabarytowy.

Strona VII

˘ Stan-Trans Mały krakowski prze-
woźnik szansę widzi w przewozach 
maszyn drogowych i budowlanych, bo 
Polska staje się wielkim placem budo-
wy – pisze Tadeusz Stec. 

Strona VIII

 ̆  Przewozy drewna  Konkurencja wy-
eliminowała z rynku nieprofesjonalny 
sprzęt – ujawnia Jacek Świdziński w 
artykule „Droga z lasu bardzo droga”.

Strona IX

˘ Kolej Kolejowe przewozy ładunków 
ponadgabarytowych, ze względu na 
swoją specyfikę, wymagają często 
szczególnego przygotowania logi-
stycznego – informuje Janusz Mince-
wicz.

Strona X

˘ APB-Plzen Czeska firma umocniła 
swoją pozycję w transporcie urządzeń 
elektrowni wiatrowych oraz w innych 
rodzajach transportu specjalistyczne-
go. 

Strona XI

˘ Wywiad Z Pawłem Jonasikiem z H. 
Cegielski Logocentrum o transporcie 
ładunków ponadgabarytowych roz-
mawia Bogdan Lewicki.

Strona XII

W DODATKU:

Ponadgabarytowy tor przeszkód
Dlaczego Polsce nie zależy na przewozach specjalistycznych?

KRZYSZTOF KOPROWSKI

Przewozy specjalistyczne, w tym 
wypadku ponadgabarytowe (nie-
normatywne lub ponadnormatyw-

ne) i ciężkie, należą do szczególnych 
rodzajów transportu. Wymagają skom-
plikowanego i bardzo drogiego sprzętu. 
A fi rmę, wyspecjalizowaną w przemiesz-
czaniu takich specyfi cznych ładunków, 
buduje się żmudnie i bardzo długo.

W masowym transporcie samochodo-
wym naczepy są gotowe i można je od 
razu kupić. I jeszcze przebierać: gdzie 
drzwi, jakie burty itp. W transporcie po-
nadnormatywnym zamówienia składane 
są z dużo większym wyprzedzeniem 
(np. moduły wieloosiowe zamawia się 
ok. dwa lata wcześniej). 

Trzeba więc przewidzieć sytuację na 
rynku i to, w jakim kierunku pójdzie 
rozwój gospodarczy kraju (Europy), a 
w jakim rozwinie się fi rma. To zaś im-
plikuje fakt, czy potrzebować będziemy 
naczepy wieloosiowe, do niskich czy do 
wysokich ładunków, do długich czy roz-
ciąganych. A może do ciężkich. Trzeba 
też skonfi gurować ciągnik z naczepą, 
bo nie ma przecież jednego, obowią-
zującego standardu.

Tymczasem polscy przewoźnicy skar-
żą się, że kupując sprzęt za 1 mln euro 
(moduły wieloosiowe) są niemal pewni, 
że nie otrzymają zezwoleń z GDDKiA. 
Liczą po prostu na to, że ktoś w końcu 
przyjdzie po rozum do głowy i urealni 
obowiązujące dotychczas, nieżyciowe 
przepisy. Przerażające jest to, że tworząc 
je, a następnie nowelizując, nikt nie pyta 
o radę fachowców, tj. tych, którzy od lat 
mają z tym na co dzień do czynienia i 
dysponują ogromnym doświadczeniem, 
w tym także z rynków zagranicznych.

A warto się uczyć od innych, któ-
rzy wypracowali sobie przez lata op-
tymalne rozwiązania i którzy dbają o 
swoich przewoźników, bo to przecież 
elita transportu samochodowego. W 
Niemczech wiele pozwoleń i decyzji 
załatwia się na telefon (ważne są na 
okres „miesiąc + miesiąc”). Niemcy 

rygorystycznie stosują przepisy, ale po-
licjant w sytuacji nietypowej może sam 
podjąć decyzję. Tyle tylko, że tam nikt 
go nie będzie podejrzewał o wzięcie 
łapówki. Odwrotnie niż u nas.

W Holandii zezwolenia wydaje… 
komputer! We Francji zezwolenia (kosz-
tujące 300 euro) obowiązują 5 lat. Mało 
tego, w odpowiednim urzędzie otrzymu-
je się jeszcze mapkę, którymi drogami i 
w jakich godzinach można jechać i jak 
kierowca powinien się zachowywać. W 
Polsce są wprawdzie badania ruchu, ale 
dobowe, a nie godzinowe. Nie wiadomo 
więc, kiedy jest najkorzystniej przewozić 
ponadgabaryty.

W Norwegii zezwolenia na ponad-
normatywne ładunki są za darmo. Tam 
wychodzi się z założenia, że lepiej dać 
zezwolenie za darmo, ale jednocześnie 
stawiać wysokie wymagania (kary są 
bardzo wysokie), by 
maksymalnie zwięk-
szyć bezpieczeństwo. 
Oni stawiają na bez-
pieczeństwo, my – na 
ściągnięcie maksy-
malnie dużo pienię-
dzy. To prowokuje 
niektórych przewoź-
ników do oszustw, bo 
zezwolenia są bardzo drogie, kosztują 
np. 30 - 40 tys. zł. Po polskich drogach 
jeżdżą bez zezwoleń zestawy ważące 
100 - 150 ton. Nikt nie prosi o nie, bo 
wiadomo, że GDDKiA ich nie wyda. A 
przecież wyprodukowane towary muszą 
dojechać do miejsca przeznaczenia. 
Więc leży to chyba w interesie gospo-
darczym kraju?

Jeśli ktoś wyprodukował drogą ma-
szynę, np. za kilka milionów funtów, 
załóżmy w Anglii, i chce ją przewieźć do 
Polski, to jak ma to zrobić? Statkiem? 
Owszem, ale potem i tak musi ją prze-
wieźć lądem. 

Tymczasem przewoźnik nie otrzymuje 
zezwolenia. Co wówczas ma zrobić? 
Zadzwonić do Anglii i powiedzieć, że 
zwróci pieniądze i się wycofa? Efekt jest 
taki, że przewozi, tylko bez odpowied-
nich dokumentów.

To nie jest w porządku, bo może 
kiedyś dojść do tragedii, tak jak ostatnio 
z udziałem autokaru we Francji. Wtedy 
zostanie zlikwidowana fi rma. Ale czy 
państwo jest tym zainteresowane, by 
zbankrutowało przedsiębiorstwo, zaj-
mujące się drogimi, specjalistycznymi 
przewozami? Przewoźnicy ubezpie-
czają się, płacą setki tysięcy złotych, 
ale właściwie za co i po co, skoro nie 
otrzymują potem zezwolenia? Jadą więc 
z maszynami wartymi miliony euro bez 
zezwolenia i bez ubezpieczenia! Jest 
tylko kwestią czasu, kiedy dojdzie do 
wielkiego nieszczęścia. Kogo obarczy 
się wówczas odpowiedzialnością – łatwo 
przewidzieć.

Dochodzi do tego, że obcym przewoź-
nikom jest u nas łatwiej. Bez problemu 
zdobywają zezwolenia, bo nasi urzęd-
nicy mają kompleksy wobec zagranicy. 

A to napędza obcą 
konkurencję i nisz-
czy polskich przed-
siębiorców. Kogo 
więc chroni polskie 
państwo – swoich 
przewoźników czy 
zagranicznych? Czy 
znaczy to, że polscy 
mogą splajtować, a 

obcy niech się rozwijają?
GDDKiA wydaje na pół roku niewiele 

ponad 100 zezwoleń. Tymczasem każdej 
nocy odbywa się ponad 100 transpor-
tów ponadgabarytowych! A policja na 
drogach wie, że przewoźnicy nie mają 
zezwoleń. To co robi? Wiadomo.

Państwo musi dbać przede wszyst-
kim o bezpieczeństwo przewozów i 
o rozwój polskich przewoźników. W 
takim razie powinno tak konstruować 
przepisy, by ich zachęcać do kupna no-
wego, nowoczesnego sprzętu, którym 
mogliby konkurować z zagranicznymi 
fi rmami. Tak robią np. Niemcy. Jeśli nasi 
urzędnicy nie wiedzą, jak skonstruować 
przepisy, jaką prowadzić politykę, to 
niech zobaczą, jak to się robi za miedzą 
lub niech przyjrzą się Francuzom, Nor-
wegom. Tam myślą o wszystkim, nawet 

o płaskich rondach. U nas ktoś powinien 
iść za to do więzienia – to nie są ronda 
dla tirów, grożą bowiem poważnymi 
wypadkami. W Anglii, tam gdzie jest 
dużo transportów ponadnormatywnych, 
na asfalcie, białą farbą, namalowane jest 
zwykłe kółko. I wszyscy jadą dookoła. 
Dzięki temu „ponadnormatyw” może 
przejechać prosto.

W Holandii policja ma laptopy i nie 
musi zatrzymywać samochodów, tylko 
podjeżdża blisko ciężarówki, sprawdza 
w bazie komputerowej, czy przewoź-
nik ma zezwolenie na przejazd danym 
odcinkiem drogi i to wszystko. U nas 
kontoli dokonuje się w taki sposób, 
że zagraża to bezpieczeństwu ruchu. 
Ponadto w Polsce trzeba jeździć z ła-
dunkami ciężkimi czy nienormatywny-
mi bardzo wolno, przez co dłużej trwa 
zagrożenie na drogach.

U nas przepisy ktoś jakby specjalnie 
komplikował, w myśl swoistej zasady 
– jakby było łatwo, to by wszyscy chcieli 
jeździć. Np. zezwolenia, to kolejny kwia-
tek, honorowane są tylko w oryginale, 
choć w całej Europie, łącznie z Ukrainą, 
„pracuje się” na faksach. Przedsiębiorca 
z terenu musi jechać kilka godzin do 
Warszawy, kilkaset kilometrów tylko 
po to, żeby pokazać oryginał.

Co trzy miesiące trzeba składać do Mi-
nisterstwa Transportu zaświadczenie o 
niekaralności. GDDKiA uważa widocz-
nie, że można się dopuścić malwersacji 
lub sfałszować dokumenty – czyli robi 
z wszystkich przewoźników złodziei i 
oszustów.

Przewoźnicy pytają, dlaczego o to nie 
walczą organizacje branżowe, z ZMPD 
na czele? Przecież tu chodzi o ogrom-
ne pieniądze. W normalnej sytuacji 
można by inwestować, rozwijać fi rmę, 
ale nie wiadomo co będzie za miesiąc, 
czy nie zmienią przepisów, jaka będzie 
ich interpretacja. Przecież Polsce taki 
transport jest bardzo potrzebny – nie 
mamy rozwiniętej żeglugi śródlądowej, 
a kolej ma skrajnię, słupy trakcyjne i 
inne ograniczenia. A sprawa obronności 
kraju…

POLSCY PRZEWOŹNICY LICZĄ, 

ŻE KTOŚ W KOŃCU UREALNI 

NIEŻYCIOWE PRZEPISY
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