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Niestety przepisy, które regulują ten sektor 
działalności transportowej, to anachro-

niczne zapisy, od lat spędzające im sen z po-
wiek i utrudniające normalne funkcjonowa-
nie. Być może wkrótce się to zmieni. Z inicja-
tywy powołanego do życia Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Przewoźników Transportu 
Nienormatywnego prace nad nowelizacją 
nieżyciowych przepisów nabrały tempa.

O konieczności zmian w przepisach doty-
czących transportu nienormatywnego mówi 
się od dawna, jednak na razie żadnych zmian 
nie było. 

NIC O NAS BEZ NAS 
Brak możliwości „zabrania głosu” w swo-
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Projekt zmiany przepisów
o przewozach nienormatywnych

ich sprawach i wzięcia udziału w działaniach 
na rzecz zmiany przepisów były jednymi 
z głównych przyczyn powołania do życia sto-
warzyszenia. Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Przewoźników Transportu Nienormatywne-
go (www.ponadnormatywni.pl) powstało 
w czerwcu, a jego prezesem został Przemy-
sław Panas, właściciel fi rmy Panas Transport, 
również zajmującej się przewozami nienor-
matywnymi. 

Najnowsze doniesienia ze spotkań przed-
stawicieli Stowarzyszenia z posłami, przed-
stawicielami Ministerstwa Infrastruktury 
i GDDKiA napawają optymizmem. 

— Na początek, chociaż wielu może się 
to wydać nieprawdopodobne musieliśmy 
wyjaśnić, że przewozy nienormatywne to 
w głównej mierze dostawy do inwestycji re-

Polscy przewoźnicy parający się przewozami ładunków nienormatywnych dysponują 
taborem i kierowcami, których niejednokrotnie zazdroszczą im fi rmy z Europy Zachodniej.

alizowanych przez samorządy i instytucje 
rządowe. Przecież mosty, elektrownie wiatro-
we to inwestycje strategiczne państwa. Druga 
kwestia to wytłumaczyć, że tego typu trans-
porty wykonywane są pojazdami, ponieważ 
transportem kolejowym czy śródlądowym 
nie można ich zrealizować — mówi Łukasz 
Chwalczuk z Kancelarii Prawnej IURIDICA, 
prawnik Stowarzyszenia. 

Na początku listopada odbyło się spotka-
nie w szerszym gronie. Obecne były oso-
by z Ministerstwa Infrastruktury, GDDKiA, 
Komendy Głównej Policji. Jak zapewnia 
Ł. Chwalczuk — udało się dojść do poro-
zumienia, że konieczne jest wypracowane 
wspólnego projektu spełniającego oczekiwa-
nia przewoźników oraz ustawodawcy. Dzi-
siejsze przepisy związane z uzyskaniem po-
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OFERUJEMY:
— transport konstrukcji stalowych 
 i betonowych do 120 t, tramwajów, 
 jachtów, maszyn i innych urządzeń
— kompleksowe rozwiązania logistyczne
— ubezpieczenie do 1 mln euro i ochronę karnetu TIR
— spedycję krajową i międzynarodową oraz pilotaż

don’t worry, 
be heavy!



wanie pozwoleń stałych (rocznych, dwulet-
nich, a może na dłuższy okres) na przejazdy 
pustych zestawów. Obecnie, co jest zapisem 
kuriozalnym, przewoźnicy muszą każdorazo-
wo uzyskać pozwolenie także na przejazd pu-
stego zestawu do przewozu ładunków nienor-
matywnych. Według obliczeń przewoźników 
pozwolenia na przejazdy pustych zestawów 
to około 40 procent wszystkich zezwoleń. 

Po drugie, na roboczo nazwijmy je pozwo-
leniami czasowymi na przejazdy ładunków 
pośrednich, czyli takich, które nieznacznie 
przekraczają dopuszczalne gabaryty. Zezwo-
lenia na przejazdy tego typu ładunków to ko-
lejne 30-40 procent ogólnej liczby zezwoleń. 
Dopiero trzecią kategorią byłyby pozwolenia 
jednorazowe (tylko na przewozy naprawdę 
olbrzymich ładunków, które i tak wymaga-
ją specyfi cznych uzgodnień). Jednak, gdyby 
przewoźnicy mogli otrzymywać pozwolenia 
okresowe na transport mniejszych ładunków 
i przejazdy pustych zestawów, to te wyma-
gające jednorazowych ustaleń stanowiłyby 
zaledwie 20-30 procent dzisiejszej liczby ze-
zwoleń.

— Po ostatnim spotkaniu jestem bardzo 
pozytywnie zaskoczony podejściem do tema-
tu Tadeusza Jarmuziewicza, sekretarza stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury. Widzi on po-
trzebę podjęcia intensywnych prac w kierun-
ku zmian ustawodawczych. Również prze-
woźnicy pozytywnie oceniają wolę przystą-
pienia zarówno ministerstwa, jak i GDDKiA 
do opracowania wspólnego projektu — mówi 
Łukasz Chwalczuk.

ZACOFANE PRZEPISY 

Jednak zanim jakiekolwiek przepisy docze-
kają się zmian, to przewoźnicy muszą „bok-
sować” się ze starymi. Polskie regulacje doty-
czące przewozów ponadnormatywnych nie 
dość, że są nieżyciowe, to jeszcze bardzo czę-
sto się zmieniają, podobnie jak opłaty za ze-
zwolenia. Nasz kraj ma przy tym bodajże naj-
bardziej skomplikowany algorytm naliczania 

opłat za te dokumenty. Przy jego obliczaniu 
bierze się pod uwagę takie parametry, jak: 
długość trasy, przekroczenia długości, szero-
kości i wysokości, tonażu i nacisków na osie. 
W sumie opłaty mogą osiągnąć nawet kilka 
tysięcy euro. Paradoksalnie w krajach zdecy-
dowanie bogatszych niż Polska, na przykład u 
naszych zachodnich sąsiadów, roczne zezwo-
lenie kosztuje niecałe 400 euro. 

— Nadal jesteśmy mocno do tylu w porów-
naniu do większości krajów tzw. starej Unii. 
Ich regulacje są dużo bardziej elastyczne, jak 
chociażby stałe zezwolenia, których w Polsce 
praktycznie nie ma. Poza tym w związku ze 
skomplikowanym systemem naliczania opłat 
mogą one wahać się dosłownie od kilkudzie-
sięciu złotych do kilku tysięcy. Gdybyśmy 
jeszcze wiedzieli, że te pieniądze idą na przy-
kład na poprawę stanu dróg, ale tak naprawdę 
to nie wiadomo, na co są przeznaczane. Mo-
im zdaniem, gdyby w Polsce obowiązywały 
zezwolenia długoterminowe, wykupywało-
by je zdecydowanie więcej fi rm, więc budżet 
państwa z pewnością nie ucierpiałby na tym 
— wylicza Karol Zieliński, dyrektor handlo-
wy fi rmy Van der Vlist Polska.

Kolejna bariera utrudniająca prace prze-
woźnikom to zbyt niskie mosty, wiadukty. 
Jak mówi Piotr Czaban, właściciel Maxi Ta-
xi Czaban z Obornik Wlkp., obecnie wciąż 
można natknąć się na obiekty po remontach, 
pod którymi ledwie mieszczą się normalne 
zestawy.

— Moim zdaniem możliwość przejaz-
du zestawu o wysokości 5 metrów to powi-
nien być standard. Dla przykładu, trasa do 
Lubina ma około 650 km. Jednak faktycz-
nie transport z ładunkiem ponadnorma-
tywnym musi pokonać niemal 1000 km. Te 
300 km nadłożonej drogi spowodowane jest 
m.in. wiaduktami, pod którymi nie moż-
na przejechać. Kolejna paranoja naszych 
dróg to ronda, które w minionych latach 
powyrastały jak grzyby po deszczu. Są zbyt 
ciasne już dla zwykłych zestawów ciężaro-
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Postulaty przewoźników:
>  stworzenie mapy z siatką dróg, po któ-

rych możliwy jest transport ładunków 
nienormatywnych,

>  uwzględnianie potrzeb transportu 
nienormatywnego w modernizacjach 
i budowach nowych dróg, np. ronda 
z możliwością przejazdu na wprost, 
skrzyżowania, wysepki i inne szykany,

>  stworzenie internetowego systemu in-
formowania GDDKiA, policji i ITD. o pro-
wadzonych przewozach,

>  utworzenia ośrodka szkoleniowego dla 
fi rm pilotażowych,

>  ustalenie stałych cen za wydawanie ze-
zwoleń (rezygnacja z systemu opłat — 
im większy ładunek, tym wyższa opłata),

>  zwiększenie liczby urzędników, którzy 
mogą podpisywać pozwolenia (obec-
nie uprawniony do podpisywania po-
zwoleń jest jedynie dyrektor oddziału 
GDDKiA, którego często nie ma ze 
względu na udział w konferencjach czy 
też naradach),

>  stworzenie internetowego systemu in-
formacji (np. na stronie GDDKiA) o wszel-
kich ograniczeniach w ruchu transportu 
nienormatywnego, z którego mogą ko-
rzystać fi rmy pilotażowe,

>  skrócenie procedury wydawania po-
zwoleń, które obecnie wydaje się na dro-
dze decyzji administracyjnej, w związku 
z tym czas oczekiwania wynosi 30 dni 
bądź w przypadku decyzji szczególnie 
trudnej jest praktycznie nieograniczony,

>  ujednolicenie i zryczałtowanie opłat za 
wydanie zezwolenia stałego, okreso-
wego lub na przejazd jednokrotny po 
wyznaczonej trasie,

>  uporządkowanie warunków technicz-
nych dotyczących pojazdów, dopusz-
czalnych parametrów, nacisków i cię-
żarów.

Przepisy
Przepisy o transporcie ładunków ponadnormatywnych reguluje ustawa z 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym, w oparciu o które wydane zostało rozporządzenie ministra infra-
struktury z 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwo-
leń na przejazdy nienormatywne.
Po polskich drogach bez dodatkowych zezwoleń mogą poruszać się pojazdy, których wysokość 
nie przekracza 400 cm, szerokość 255 cm, długość pojazdu pojedynczego 12 m, zespołu złożo-
nego z ciągnika i naczepy 16,50 m, zespołu złożonego z ciągnika i przyczepy 18,75 m, zespołu 
złożonego z trzech pojazdów 22 m. Kolumna pojazdów nie może przekraczać 60 m długości. 
Wszelkie przekroczenia tych wymiarów zobowiązują do uzyskania zezwolenia na przejazd. 
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zwolenia na transport ładunków ponadnor-
matywnych nie służą nikomu, a urzędnicy 
sami mówią, że niekiedy muszą wydawać 
zezwolenia na przejazdy, które śmiało mogą 
poruszać się po drogach w normalnym ru-
chu. 

CZASOWE ZEZWOLENIA
Jednymi z najważniejszych zmian, na któ-

rych zależy przewoźnikom, są zapisy umoż-
liwiające uzyskanie czasowych zezwoleń na 
przewozy ładunków ponadnormatywnych. 
Są one podzielone na swego rodzaju trzy 
podkategorie. Po pierwsze, chodzi o wyda-



wych, a co dopiero dla zestawu, który jest 
5-7 metrów dłuższy — dodaje Piotr Czaban. 
Na szczęście można też znaleźć ronda, których 
projektanci pomyśleli o przejazdach transpor-
tów ponadgabarytowych. Taki przykład ma-

my właśnie w Obornikach. Czy nie mogło-
by stać się to ogólnokrajowym standardem? 
Przewoźnicy narzekają również na fatalną 
informację, a właściwie niemal całkowity jej 
brak, o nośności i wysokości mostów, wia-

duktów, wysokości estakad, o ograniczeniach 
na poszczególnych drogach. A to przecież 
podstawowe informacje, niezbędne już pod-
czas planowania trasy.

BOGDAN LEWICKI

Wobec znacznego spadku przewozów masowych transport intermo-
dalny staje się ważnym segmentem kolejowych przewozów towaro-

wych w Polsce. Co prawda jego udział w rynku wynosi obecnie niespełna 
3 procent, ale za sprawą PKP Cargo S.A., którego nowa strategia zakła-
da przekształcenie się w operatora logistycznego, rósł w ciągu ostatnich 
trzech lat po około 30 procent rocznie, a wkrótce powinien rosnąć jeszcze 
szybciej. PKP Cargo wyszło z inicjatywą konferencji, która podkreślała-
by rolę przewozów intermodalnych jako konkurencyjnej alternatywy dla 
transportu samochodowego. 

Witając gości, prezes PKP Cargo S.A. Wojciech Balczun wyraził chęć 
rozwijania przez spółkę przewozów intermodalnych oraz nadzieję na 
efektywne zastosowanie płynących wniosków z konferencji w działa-

niach na rzecz rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Prezenta-
cję wprowadzającą wygłosił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Juliusz Engelhardt. Jej tematem były założenia polityki trans-
portowej w zakresie przewozów intermodalnych. Jako priorytety działań 
ministerstwa J. Engelhardt wskazał modernizację sieci kolejowej oraz za-
kończenie działań restrukturyzacyjnych Grupy PKP. 

— Docelowo funkcja państwa w stosunku do kolei powinna być taka, 
jak w stosunku do transportu drogowego, czyli regulacyjna i kontrolna, 
szczególnie w zakresie bezpieczeństwa — powiedział Engelhardt. Priory-
tetem w transporcie intermodalnym powinno być w większym horyzon-
cie czasowym wspomaganie zarządzania przewozami i szersze wykorzy-
stanie narzędzi informatycznych. �
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Kierunek: Intermodal
3 listopada na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja 
„Właściwy kierunek: INTERMODAL”. Jej organizatorem była Spółka PKP Cargo.
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FIRMA PANAS TRANSPORT Z SIEDZIBĄ W ZWIERZYŃCU SPECJALIZUJE SIĘ W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE ŁADUNKÓW SPECJALNYCH, CIĘŻKICH, 
PONADNORMATYWNYCH I PONADGABARYTOWYCH. PANAS TRANSPORT POSIADA WŁASNY, NAJWYŻSZEJ ŚWIATOWEJ KLASY SPRZĘT TRANSPORTOWY, 
MOGĄCY PRZEWIEŹĆ NAJBARDZIEJ NIETYPOWE I SKOMPLIKOWANE ŁADUNKI. SPRZĘT POSIADANY PRZEZ FIRMĘ SPEŁNIA NAJOSTRZEJSZE WYMOGI 
TECHNICZNE (TUV). 
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