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We are steel trader near Milano and we have been in the steel business as

Ka.Bo.Fer since the end of 1974 before the founder was employed by the

steel export division of Klöckner & Co, Duisburg/Germany.

KA•bO•fER
karl h. BÖrner

ka.Bo.fer srl

via PaPina 8

20862 arcore –mB

italy

tel: 0039/039/6882369 

fax: 0039/039/6882497

cell: 0039/335 – 459961

e-mail: kabofer@promo.it,

karl.kabofer@promo.it

www.kabofer.net 

IMPORT - EXPORT PRODOTTI SIDERURGICI / STEEL TRADING

carbon steel

• semis as billets / blooms

• Wire rods

• merchant bars

• Profiles as inP-unP-iPe-hea-heB

• Bright steel

• forged bars

• seamless pipes incl. casings/tubings

• Welded pipes

• all kind of coils/strips

in stainless steel

• sheets • coils

• strips • tubes

do not hesitate to contact us.  nice to receive your inq.

We like to extend our market in Poland! We are dealing in the

folloWing overrolling/second choice Products:

ZASTOSOWANIA I TECHNOLOGIE

ze zwo leń sta łych (3-, a na wet 24-mie sięcz nych)
w sto sun ko wo krót kim cza sie (kil ka lub kil ka -
na ście dni). Nie ste ty, wraz z do stęp no ścią ze -
zwo leń zwięk szo no krąg pod mio tów od po wie -
dzial nych za brak ze zwo le nia. Nie tyl ko prze -
woź nik, ale tak że nadaw ca, za ła dow ca, a na wet
spe dy tor mo że być po cią gnię ty do od po wie -
dzial no ści fi nan so wej za prze jazd po jaz du nie -
nor ma tyw ne go bez od po wied nie go ze zwo le nia.

Zwy kły TIR, a jed nak po nad ga ba rytowy
Bar dzo czę sto spo ty kam się z kon tro la mi prze -
pro wa dza ny mi przez In spek cję Trans por tu Dro -
go we go, któ ra na kła da ka ry fi nan so we na prze -
woź ni ków po mi mo do cho wa nia ma sy cał ko wi -
tej po jaz du  – w prak ty ce ka ra na kła da na jest
za brak od po wied nie go ze zwo le nia. Ja ko przy -
kład po dam naj bar dziej ra dy kal ny prze jazd,
z ja kim spo tka łem się w ra mach sto wa rzy sze -
nia OSPTN – na stan dar do wą na cze pę (plan de -
ka) za ła do wa no to war o ma sie 12 ton. Ma sa cał -
ko wi ta po jaz du wy no si ła 26 ton (jak zo sta ło
wcze śniej wspo mnia ne, do pusz czal ny li mit wy -
no si 40 ton). Po za ła dun ku do ko na nym przez
za ła dow cę prze woź nik ru szył w tra sę. Pod czas
prze jaz du, w trak cie kon tro li na dro dze wo je -
wódz kiej, oka za ło się, że na cisk na oś cią gną cą
wy niósł aż 13,2 to ny. Ja ko cie ka wost ka – na ci ski

Transport ponadgabarytowy w branży stalowej
Specyfika i różnorodność produktów hutniczych w znacznym
stopniu wpływają na sposób organizacji oraz realizacji dostaw
– pisze Łukasz Chwalczuk, prezes Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego,
wspólnik Kancelarii Prawnej Iuridica z Krakowa.

na osi na cze py wy no si ły je dy nie 2,5 – 3 to ny.
Był to efekt sku mu lo wa nia ma sy w sto sun ko wo
nie wiel kim ga ba ry to wo ła dun ku. Z te go po wo -
du ITD wsz czę ła po stę po wa nie prze ciw ko prze -
woź ni ko wi, ale tak że prze ciw ko nadaw cy prze -
sył ki, któ ry zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem
jest od po wie dzial ny za za ła du nek to wa ru. Po -
ten cjal na ka ra wy no si 15 tys. zł na prze woź ni ka
oraz 8 tys. zł na nadaw cę.

Jak le gal nie prze wieźć drut, becz ki, ru ry
Wpro wa dzo ne ze zwo le nia sta łe (okre so we, na -
wet dwu let nie) na prze jazd po jaz da mi nie nor -
ma tyw ny mi (z ła dun kiem lub bez) po zwa la ją
na wy ko ny wa nie trans por tów po jaz da mi o ma -
sie cał ko wi tej na wet 60 ton i dłu go ści nie prze -
kra cza ją cej 30 me trów. Pro blem po le ga jed nak
na tym, że wa run kiem istot nym jest „nie po dziel -
ność ła dun ku”. Ta ki za pis zo stał wpi sa ny

ANALIZA__W 2012 r. uchwa lo no no we li za cję
usta wy o ru chu dro go wym, któ ra mia ła
uspraw nić i upro ścić pro ce du ry zwią za ne
z trans por tem nie nor ma tyw nym. Zgod nie
z obo wią zu ją cym pra wem (za rów no pol skim,
jak i za gra nicz nym) ko niecz ne jest uzy ska nie
ze zwo le nia na prze jazd po jaz dem, któ re go wy -
mia ry, ma sa cał ko wi ta lub na ci sk na osie są
więk sze od do pusz czal nych.

Ze zwo le nia a od po wie dzial ność nadaw cy
W UE do pusz czal na ma sa cał ko wi ta (DMC) po -
jaz du pię cio osio we go wy no si 40 ton, dłu -
gość 16,5 m, wy so kość 4 m, sze ro kość 2,55 m.
Na cisk na osie za le ży od no śno ści kon kret nej
dro gi. W Pol sce wy róż nia się dro gi o na ci -
sku 8, 10 lub 11,5 to ny na oś. Znacz na więk -
szość dróg, w tym dróg kra jo wych sta no wią -
cych głów ne ar te rie ko mu ni ka cyj ne, cha rak te -
ry zu je się no śno ścią do 10 ton na oś. Do 2012 r.
każ dy po jazd, któ ry prze kra czał wska za ne po -
wy żej wiel kości mu siał być wy po sa żo ny w jed -
no ra zo we ze zwo le nie uzy ski wa ne w dro dze de -
cy zji ad mi ni stra cyj nej. Tak ry go ry stycz ne i nie -
ży cio we prze pi sy po wo do wa ły, iż znacz na więk -
szość po jaz dów po ru sza ła się bez ze zwo leń lub
nie zgod nie z ich tre ścią. Od mo men tu wpro wa -
dze nia zmian w 2012 r. moż li we jest uzy ska nie

2 m, ale nie zmie nia to fak tu, że po jazd jest więk -
szy niż stan dar do we 16,5 m dłu go ści, więc ko -
niecz ne jest uzy ska nie i po sia da nie w trak cie
prze jaz du od po wied nie go ze zwo le nia.

Przyj mij my, że prze woź nik i nadaw ca są świa -
do mi obo wią zu ją cych wy mo gów pra wa w za kre -
sie ze zwo leń – dla przy po mnie nia: ka ra, ja ką mo -
że na ło żyć ITD np. na za ła dow cę lub nadaw cę
za zle ca nie prze wo zów po jaz da mi nie nor ma tyw -
ny mi bez ze zwo le nia, wy no si 8 tys. zł. Prze woź -
nik za dbał o ze zwo le nie ka te go rii np. IV lub VI.
W trak cie prze jaz du do cho dzi do kon tro li, ma sa
cał ko wi ta wy no si 38 ton (czy li w nor mie), sze ro -
kość i wy so kość bez za strze żeń, ale dłu gość jest
prze kro czo na – wy no si 18,2 m. Prze woź nik oka -
zu je ze zwo le nie upraw nia ją ce do po ru sza nia się
po jaz dem o dłu go ści 23 m, ale in spek to rzy do pa -
tru ją się in ne go uchy bie nia. Według ITD, je śli

do usta wy o ru chu dro go wym, aby unik nąć po -
wsta wa nia tzw. po cią gów dro go wych lub prze -
wo zu ła dun ków po dziel nych (np. na pa le tach)
po nad do pusz czal ne 40 ton DMC. Zgod nie z obo -
wią zu ją cym pra wem „ła du nek nie po dziel ny” to
ła du nek, któ ry bez nie współ mier nie wy so kich
kosz tów lub ry zy ka po wsta nia szko dy nie mo że
być po dzie lo ny na dwa lub wię cej mniej szych ła -
dun ków. I tu po wsta je pro blem, z któ rym wal czy
Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie Prze woź ni ków
Trans por tu Nie nor ma tyw ne go – jak prze wieźć
pręt o dłu go ści np. 15 m. Stan dar do wa na cze pa
mo że po mie ścić przed mio ty o dłu go ści 13,6 m,
co po wo du je, że drut bę dzie wy sta wał po za ob -
rys na cze py nie co po nad metr. Z jed nej stro ny
od po wied nie roz po rzą dze nie mi ni stra trans por -
tu umoż li wia ta ki stan rze czy – ła du nek mo że
wy sta wać po za ob rys na cze py o nie wię cej niż

na na cze pie znaj du je się wię cej niż 1 sztu ka dru -
tu, prę ta, rur itp., to jest to trak to wa ne ja ko ła du -
nek po dziel ny, i inspektorzy na kła da ją ka ry
na prze woź ni ka, z moż li wo ścią po cią gnię cia
do od po wie dzial no ści tak że za ła dow cy, nadaw cy,
a na wet spe dy to ra.

Do pro wa dza to do ab sur dal ne go wnio sku, iż
zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem na na cze pie
o moż li wo ści za ła dun ku ok. 24 ton mo że być
prze wo żo ny je dy nie 1 sztu ka dru tu o dłu go ści
po wo du ją cej prze kro cze nie 16,5 me tra cał ko wi -
tej dłu go ści po jaz du. Je śli prze woź nik za ła du je
dwie lub wię cej sztuk te go ty pu prze sył ki, mu -
si się li czyć z po stę po wa niem ad mi ni stra cyj -
nym, a w kon se kwen cji ka rą fi nan so wą się ga -
ją cą kil ku, a na wet kil ku na stu ty się cy zło tych. 

Pro ble ma ty ka „ła dun ku nie po dziel ne go” by -
ła pod kre śla na za rów no przez OSPTN, jak
i GDD KiA w trak cie two rze nia prze pi sów
w 2011 r. Nie ste ty, ani głos fa chow ców od trans -
por tów po nad ga ba ry to wych, ani na wet głos
urzęd ni ków, któ rzy wy da ją ze zwo le nia, nie zo -
stał wzię ty pod uwa gę przez ów cze sne go usta -
wo daw cę.

Dla te go też OSPTN roz po czę ło in ten syw ne
pra ce ma ją ce na ce lu zmia nę dzi siej szych prze -
pi sów pra wa, któ re są nie ko rzyst ne za rów no
dla prze woź ni ków, jak i dla nadaw ców. 21 paź -
dzier ni ka 2014 r. w Ło dzi od bę dzie się kon fe -
ren cja z udzia łem przed sta wi cie li Mi ni ster stwa
In fra struk tu ry i Roz wo ju oraz GDD KiA, w trak -
cie któ rej chce my usta lić za kre su zmian, o ja -
kie bę dzie wno sić stro na spo łecz na. Ma jąc
na uwa dze to, jak wiel kie per tur ba cje dla bran -
ży sta lo wej spo wo do wa ły prze pi sy wpro wa dzo -
ne w 2012 r., za chę cam do uczestnictwa w tym
wy da rze niu (udział bez płat ny). Szcze gó ły:
www.po nadnor ma tyw ni.pl.

Zgodnie z obowiązującym prawem
na naczepie o możliwości załadunku

ok. 24 ton może być przewożona
tylko jedna sztuka drutu o długości
powodującej przekroczenie 16,5 m

całkowitej długości pojazdu.
Jeśli przewoźnik załaduje dwie

lub więcej sztuk tego typu
przesyłki, musi się liczyć

z postępowaniem
administracyjnym.
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