Us∏ugi logistyczne

Edward Mendyk

Kolejowe procedury graniczne czynnikiem sprawnoÊci
przep∏ywu ∏adunków w przewozach euroazjatyckich
Transgraniczny przep∏yw mi´dzynarodowego obrotu towarowego
Transgraniczny przep∏yw ∏adunków
mi´dzynarodowego obrotu towarowego na kolejach europejskich i azjatyckich jest realizowany na podstawie postanowieƒ mi´dzynarodowego, kolejowego prawa przewozowego, tj.:
• Konwencji o mi´dzynarodowym przewozie kolejami – COTIF, Za∏àcznik B –
Przepisy ujednolicone o umowie mi´dzynarodowego przewozu towarów
kolejami – CIM, lub
• Umowy o mi´dzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej – SMGS
za dokumentami przewozowymi – listami CIM bàdê listami przewozowymi
SMGS wraz z do∏àczanymi dokumentami obrotu towarowego w celu za∏atwienia na drodze przewozu formalnoÊci
kontrolnych, w tym procedur granicznych. Za∏adowanie towaru b´dàcego
przedmiotem tego˝ obrotu – zwykle
przez nadawc´ – powinno byç wykonane tak˝e z zachowaniem przepisów CIM
i SMGS o sposobie za∏adunku oraz spe∏niaç warunki bezpieczeƒstwa na ca∏ej
drodze przewozu, przy czym nale˝y
przestrzegaç okreÊlonej wielkoÊci granicy obcià˝enia wagonu stosowanej
w komunikacji CIM lub jego noÊnoÊci
w przewozach SMGS.
SprawnoÊç transgranicznego przep∏ywu ∏adunków mi´dzynarodowego obrotu towarowego transportem kolejowym
zale˝y g∏ównie od sprawnoÊci przeprowadzania wszystkich granicznych procedur kontrolnych, w tym czynnoÊci
przekazywania przesy∏ek towarowych
sàsiedniej kolei.
Procedury paƒstwowych organów granicznych obejmujà operacje kontroli granicznej oraz odprawy celnej, warunkowane ewentualnà kontrolà fitosanitarnà
i weterynaryjnà wraz z badaniem dokumentów mi´dzynarodowego obrotu towarowego. Przewóz niektórych towa-

rów rolno-spo˝ywczych podlega równie˝
paƒstwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu. Procedury organów granicznych
zwiàzane z przep∏ywem ∏adunków mi´dzynarodowych przez granice paƒstwowe sà wykonywane na podstawie rozporzàdzeƒ rzàdowych, postanowieƒ ustaw
sejmowych oraz konwencji i umów mi´dzynarodowych. Podobnie te˝ unormowana jest kwestia miejsca realizacji procedur kontrolnych. PowszechnoÊç i obligatoryjnoÊç czynnoÊci granicznych organów paƒstwowych wynika z dyrektywnych sformu∏owaƒ przepisów ustaw regulujàcych ich dzia∏alnoÊç, w trosce o zapewnienie odpowiedniej ochrony obszaru kraju, jak i rynku towarowego. Transgraniczny przep∏yw towarów jest tak˝e
poddany zdawczo-odbiorczym procedurom granicznym poszczególnych kolei
uczestniczàcych w przewozie.
Wszystkie graniczne operacje kontrolne dokonywane sà zwykle na znajdujàcej si´ w pobli˝u granicy paƒstwowej
kolejowej stacji granicznej, odpowiednio przystosowanej do wymogów kontrolnych organów paƒstwowych, jak i kolejowych s∏u˝b granicznych. CzynnoÊci
te na stacji granicznej powinny byç wykonywane na wydzielonych torach stacyjnych, które nie posiadajà sieci elektrotrakcyjnej oraz w zale˝noÊci od struktury towarowej i stosowanej technologii
przewozu na specjalnych rampach kontrolnych, u∏atwiajàcych sprawdzenie towarów przewo˝onych w obrocie mi´dzynarodowym. Tak˝e procedury zdawczo-odbiorcze s∏u˝b kolejowych sà wykonywane na tej samej wydzielonej grupie torów stacji granicznej lub niekiedy
na oddzielnej stacji zdawczo-odbiorczej,
wspólnej dla sàsiadujàcych kolei.
Sprawne za∏atwienie procedur kontrolnych w transgranicznym przep∏ywie ∏adunków mi´dzynarodowych zale˝ne jest

przede wszystkim od nale˝ytego sporzàdzenia dokumentacji przewozowej
i przygotowania ∏adunku do mi´dzynarodowego przewozu przez nadawc´
przesy∏ki1, bàdê jego spedytora mi´dzynarodowego oraz do∏àczenia wymaganych dokumentów obrotu towarowego
niezb´dnych dla za∏atwienia formalnoÊci
administracyjnych.
Dodaç nale˝y, ˝e wszystkie graniczne
procedury, tak˝e organów paƒstwowych
przy transgranicznym przep∏ywie ∏adunków obrotu mi´dzynarodowego transportem kolejowym, sà dokonywane
w czasie rozk∏adowego postoju mi´dzynarodowych pociàgów towarowych na
stacji granicznej, co stwarza szans´ dostarczenia tych ∏adunków ich odbiorcy
w systemie just in time. Sprzyja to obni˝eniu ogólnych kosztów logistycznych
dostawy towarów.
Kolejowe zdawczo-odbiorcze procedury
graniczne i warunki ich sprawnoÊci
CzynnoÊci zdawczo-odbiorcze s∏u˝b
granicznych poszczególnych kolei
uczestniczàcych w przewozie na podstawie przepisów konwencji COTIF/CIM lub
umowy SMGS sà unormowane w mi´dzynarodowych kolejowych przepisach
wewn´trznych (s∏u˝bowych), opartych
o postanowienia przepisów mi´dzynarodowego, kolejowego prawa przewozowego. Procedury przekazywania przesy∏ek towarowych sà realizowane przez
koleje w celu zapewnienia wysokiej
sprawnoÊci i bezpieczeƒstwa ich przewozu a˝ do stacji przeznaczenia. Przy
eksporcie lub tranzycie towarów, tj. przy
ich wywozie z Polski transportem kolejowym, czynnoÊci przekazania przesy∏ki
sàsiedniej kolei sà wykonywane – z przyczyn technologicznych – dopiero po
przeprowadzeniu procedur kontrolnych

1 Przesy∏ka towarowa – to towary przyj´te do przewozu od jednego nadawcy na jednej stacji nadania odprawione za jednym listem przewozowym dla jednego odbiorcy na jednej stacji
przeznaczenia (art. 8 1 SMGS).
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przez paƒstwowe organa graniczne. Natomiast w imporcie lub w tranzycie, tj.
przy wwozie towarów na polski obszar
celny kolejà czynnoÊci odbiorcze od kolei sàsiedniej sà dokonywane w pierwszej kolejnoÊci przed procedurami granicznymi organów paƒstwowych.
Podstawowym dokumentem przekazywania przesy∏ek mi´dzy kolejami jest
wykaz zdawczy, sporzàdzany przez kolej zdajàcà przesy∏ki. Do wykazu powinny byç wpisane, na podstawie danych
z listów przewozowych CIM lub SMGS,
wszystkie przesy∏ki przekazywane danym pociàgiem. Kolej zdajàca przesy∏ki
przekazuje kolei przyjmujàcej wykaz
zdawczy wraz z listami przewozowymi
i do∏àczonymi dokumentami niezb´dnymi dla za∏atwienia formalnoÊci administracyjnych na drodze przewozu.
Procedury przekazywania przesy∏ek pomi´dzy kolejami uczestniczàcymi w mi´dzynarodowym przewozie obejmujà:
I. CzynnoÊci kontrolne prawid∏owoÊci spo-

rzàdzenia dokumentów przewozowych
oraz do∏àczonych dokumentów obrotu
towarowego, niezb´dnych dla za∏atwienia formalnoÊci celnych i innych, administracyjnych organów paƒstwowych
II. Kontrol´ sposobu za∏adowania przekazywanego ∏adunku i jego zabezpieczenia.
CzynnoÊci kontrolne w zakresie przekazywanych dokumentów przewozowych i ich prawid∏owoÊci dotyczà m. in.:
a) przed∏o˝enia w∏aÊciwych cz´Êci mi´dzynarodowego listu przewozowego
CIM lub SMGS wraz z za∏àcznikami
wpisanymi do odpowiednich rubryk
tych listów.
Zdarzajà si´ równie˝ zagubienia dokumentów przewozowych, a tak˝e niedok∏adne ich sporzàdzenie, np. nie zamieszczenie nazwy i adresu odbiorcy
przesy∏ki lub zamieszczenie ich w sposób nader skrótowy, nie precyzujàcy odbiorcy przesy∏ki; wpisywanie nazwy stacji przeznaczenia umo˝liwiajàce ró˝norodnà jej interpretacj´ szczególnie na

du˝ych w´z∏ach kolejowych obs∏ugujàcych aglomeracje, czy te˝ b∏´dne
oÊwiadczenie nadawcy o op∏acaniu nale˝noÊci taryfowych, których prawid∏owà taksacj´ utrudnia niekiedy brak w liÊcie przewozowym numeru pozycji taryfowej NHM przewo˝onego towaru.
Wyst´puje równie˝ nie do∏àczanie faktury, rachunku z okreÊleniem wartoÊci
∏adunku lub brak innych dokumentów
wymaganych przez paƒstwowe organy
graniczne, np. Êwiadectw dla kontroli fitosanitarnej bàdê weterynaryjnej, czy
stosownych zezwoleƒ polskiego organu ochrony Êrodowiska naturalnego.
Nieprawid∏owoÊci te mogà utrudniç
sprawny transgranicznych przep∏yw ∏adunków mi´dzynarodowych, a szybkie
ich usuni´cie jest niezb´dne dla dalszego przewozu.
b) zamieszczenia w dokumencie przewozowym CIM lub SMGS wskazówek
nadawcy umo˝liwiajàcych zmian´ listu
przewozowego przez kolej tranzytowà.
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W liÊcie przewozowym CIM dla przewozu w kierunku Zachód – Wschód
nadawca powinien wpisaç jako stacj´ przeznaczenia wyjÊciowà stacj´ granicznà
ostatniej kolei podlegajàcej konwencji COTIF/ CIM, na której majà zastosowanie oba
systemy prawne, a jako odbiorc´ towaru
– naczelnika tej stacji granicznej. Ponadto
nadawca w rubryce oÊwiadczenia tego˝
listu powinien zamieÊciç informacj´ o dalszym przewozie do ostatecznej stacji przeznaczenia wraz z nazwà i adresem pocztowym w∏aÊciwego odbiorcy. Analogicznie post´puje si´ przy przewozie w kierunku Wschód – Zachód z tym, ˝e do listu
przewozowego SMGS wpisuje si´ nazw´
wejÊciowej stacji granicznej, pierwszej kolei podleg∏ej przepisom CIM, uczestniczàcej te˝ w umowie SMGS oraz naczelnika
tej stacji, jako odbiorc´ przesy∏ki.
Na tych stacjach granicznych nast´puje wi´c zmiana listu przewozowego
przez kolej tranzytowà, uczestniczàcà
w przewozie, na której majà zastosowanie oba systemy kolejowego prawa mi´dzynarodowego COTIF/ CIM i SMGS.
Zmiana dokumentu przewozowego nast´puje wed∏ug wskazówek nadawcy
i odpowiednio za nowym listem przewozowym SMGS lub CIM ∏adunek jest
przesy∏any do ostatecznej stacji przeznaczenia i w∏aÊciwego odbiorcy, co stwarza
cechy bezpoÊredniego przewozu mi´dzynarodowego kolejami CIM i SMGS.
CzynnoÊci dalszego przes∏ania przesy∏ki
na ogólnych warunkach mi´dzynarodowego prawa przewozowego mogà te˝
zostaç dokonane przez spedytora na
tych stacjach granicznych, poprzez ponowne nadanie ∏adunku za nowym listem przewozowym SMGS lub CIM. Stosowne unormowania szczegó∏owe sà zawarte w zbiorze specjalnych regulacji
RSM2 oraz w taryfie tranzytowej MTT3 .
Przy przesy∏kach przewo˝onych
w tranzycie kolejami Federacji Rosyjskiej, Republiki Bia∏oruÊ i Ukrainy,
nadawca powinien równie˝ wskazaç w liÊcie przewozowym CIM lub SMGS nazw´ spedytora, jego kod i numer umowy, na podstawie której zostanà uiszczone nale˝noÊci przewozowe za okreÊlonà kolej tranzytowà.
c) ujawnienia ∏adunku wy∏àczonego od
mi´dzynarodowego przewozu kolejami.

Przepisy art. 4 konwencji COTIF/CIM
i umowy SMGS okreÊlajà przedmioty wy∏àczone od przewozu kolejami, m. in.
przedmioty, które z powodu swych rozmiarów, ci´˝aru lub w∏aÊciwoÊci nie nadajà si´ do przewozu, ze wzgl´du na urzàdzenia lub Êrodki przewozowe, choçby
tylko na jednej z kolei bioràcych udzia∏
w przewozie, a tak˝e materia∏y niebezpieczne, w tym radioaktywne. Ujawnienie
∏adunku wy∏àczonego od przewozu powoduje natychmiastowe wstrzymanie
dalszego jego przewozu kolejami.
d) przewozu ∏adunku czasowo wy∏àczonego z przewozu kolejami lub dopuszczenia tylko na pewnych warunkach.
W czasie przekazywania dokumentów
przewozowych ich kontrola pozwala
ujawniç przewóz ∏adunku, który czasowo na podstawie decyzji organów rzàdowych lub zarzàdów kolejowych zosta∏
czasowo wy∏àczony od przewozu kolejami, np. na zarzàdzenie w∏adz fitosanitarnych, weterynaryjnych lub organów
bezpieczeƒstwa publicznego. Przewóz
∏adunku mo˝e te˝ byç dopuszczalny tylko na pewnych warunkach, np. przyj´cia
p∏atnoÊci przewozowych za koleje tranzytowe SMGS za poÊrednictwem upowa˝nionego spedytora mi´dzynarodowego m. in. polskiego PSM C. Hartwig,
PS Trade Trans, czy te˝ spedytorów rosyjskich i ukraiƒskich na podstawie zawartych umów rozliczeniowych z zainteresowanymi kolejami, np. z kolejami bia∏oruskimi, rosyjskimi i ukraiƒskimi. Nieprawid∏owoÊci te mogà utrudniç sprawny
transgraniczny przewóz i wymagajà szybkiego wyjaÊnienia w celu kontynuowania
przewozu mi´dzynarodowego.
e) skierowania przesy∏ki przez inne stacje graniczne ni˝ wskazane w liÊcie
przewozowym.
CzynnoÊci kontrolne przy przekazywaniu listów przewozowych CIM lub
SMGS pozwalajà równie˝ ujawniç, na
podstawie zapisów o granicznych stacjach przejÊcia na drodze mi´dzynarodowego przewozu zamieszczanych przez
nadawc´ w dokumentach przewozowych, ewentualnà nieprawid∏owoÊç eksploatacyjno-przewozowà kolei, która
mo˝e utrudniç bàdê nawet uniemo˝liwiç
dalszy przewóz przesy∏ki z uwagi na z∏o˝enie wymaganych dokumentów dla za-

∏atwienia formalnoÊci administracyjnych
w placówkach organów paƒstwowych
tylko na stacjach granicznych wskazanych w liÊcie przewozowym. Dalszy
sprawny przewóz wymaga szybkiego
skierowania przez kolej przesy∏ki na w∏aÊciwe przejÊcie graniczne.
Przepisy o sposobie za∏adunku towarów b´dàcych przedmiotem mi´dzynarodowego obrotu towarowego i ich zabezpieczeniu na czas przewozu sà zawarte dla komunikacji:
• CIM – w Przepisach o ∏adowaniu wagonów towarowych, stanowiàcych za∏àcznik II do umowy RIV4;
• SMGS – przy przewozie w wagonach
krytych, ch∏odniczych i cysternach –
wed∏ug wewn´trznych przepisów kolei nadania, a przy przewozie w wagonach niekrytych – w Przepisach o ∏adowaniu i umocowywaniu ∏adunków
na wagonach niekrytych, stanowiàcych za∏àcznik 14 do umowy SMGS.
Wspólnà cechà tych przepisów jest
okreÊlenie warunków bezpiecznego,
mi´dzynarodowego przewozu towarów
kolejami. Nader istotnym czynnikiem
bezpieczeƒstwa przewo˝onego ∏adunku jest w∏aÊciwe jego rozmieszczenie
i umocowanie na wagonie, z uwzgl´dnieniem skrajni ∏adunkowych5 wyst´pujàcych na drodze przewozu. Ogólnà zasadà jest aby ∏adowany towar by∏ rozmieszczony równo na ca∏ej powierzchni
pod∏ogi wagonu i jego wysokoÊci, tak by
wszystkie ko∏a wagonu by∏y równomiernie obcià˝one. Wagony powinny byç
u˝ytkowane z uwzgl´dnieniem warunków technicznych, wyst´pujàcych na ca∏ej drodze mi´dzynarodowego przewozu. W przewozach CIM wagony mogà
byç ∏adowane tylko do okreÊlonej na wagonie wielkoÊci granicy jego obcià˝enia,
a w komunikacji SMGS do noÊnoÊci wagonu (art. 20 CIM, art. 9 SMGS).
Przestrzeganie przepisów i zasad ∏adowania wagonów towarowych przez
nadawc´ przesy∏ki umo˝liwia sprawny
transgraniczny przep∏yw transportem kolejowym ∏adunków mi´dzynarodowego
obrotu towarowego.
Operacje kontrolne sposobu za∏adowania przekazywanego ∏adunku i jego
zabezpieczenia dotyczà m. in.:
a) przecià˝enia wagonu jednostronnym

2 Zbiór regulacji specjalnych dla mi´dzynarodowego przewozu towarów (RSM), Komitet CIT, Bern, listopad 1995.
3 Mi´dzynarodowa kolejowa taryfa tranzytowa (MTT), Taryfa 8100, PKP, Warszawa, 01.01.1997.
4 RIV – Umowa o wzajemnym u˝ytkowaniu wagonów towarowych w komunikacji mi´dzynarodowej, obowiàzujàca w paƒstwach, których koleje podlegajà konwencji COTIF/CIM.
5 Skrajnia ∏adunkowa, to linia zamkni´ta, tworzàca figur´ prostopad∏à do toru kolejowego, której oÊ symetrii przecina si´ z osià toru. Poza t´ lini´ na wysokoÊç lub szerokoÊç wagonu
nie mo˝e wystawaç ˝adna cz´Êç ∏adunku rozmieszczonego na wagonie otwartym na ca∏ej drodze mi´dzynarodowego przewozu. Szczegó∏owe wymiary tej skrajni sà podane w przepisach za∏àcznika II do umowy RIV oraz w za∏àczniku 5 do umowy SMGS.
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za∏adunkiem towaru.
CzynnoÊci przekazywania ∏adunku
mogà ujawniç jednostronne, ponad dopuszczalne wielkoÊci, przecià˝enie wagonu za∏adowanym towarem, np. przy
jednej Êcianie czo∏owej lub wzd∏u˝ Êciany bocznej za∏adowanego wagonu. Sytuacja ta mo˝e zaistnieç szczególnie przy
∏adunkach przewo˝onych luzem, w tym:
w´gla kamiennego i jego mia∏u, ˝wiru,
piasku, kamieni ró˝nych, a tak˝e i innych ∏adunków, np. pojedynczych sztuk
przedmiotów ci´˝kich, niew∏aÊciwie rozmieszczonych i umocowanych na wagonie. Ewentualne przecià˝enie jednostronne wagonu jest skutkiem nieprawid∏owego za∏adunku towaru przez
nadawc´ przesy∏ki, cz´sto spowodowane uszkodzeniem urzàdzeƒ za∏adowczych. Dalszy przewóz tego wagonu wymaga usuni´cia stwierdzonej nieprawid∏owoÊci przewozowej.
b) przekroczenia skrajni ∏adunkowej.
W wyniku nieodpowiedniego umoco-

wania ∏adunku, np. klinami lub wiàzad∏ami z drutu na wagonie otwartym, mo˝e
w czasie przewozu nastàpiç jego przesuni´cie na wysokoÊç bàdê szerokoÊç
wzgl´dem u˝ytego wagonu. Sytuacja ta
stwarza wówczas bezpoÊrednie zagro˝enie bezpieczeƒstwa ruchu kolejowego,
personelu kolejowego, jak i bezpieczeƒstwa przewo˝onego ∏adunku. Dalszy
przewóz b´dzie mo˝liwy dopiero po
usuni´ciu ujawnionej nieprawid∏owoÊci
przewozowej i wymaga wy∏àczenia wagonu z pociàgu mi´dzynarodowego.
c) niew∏aÊciwego zabezpieczenia przewo˝onego ∏adunku.
Towar, którego w∏aÊciwoÊci wymagajà opakowania, powinien byç opakowany przez nadawc´ w sposób zabezpieczajàcy przed cz´Êciowym lub ca∏kowitym zagini´ciem bàdê uszkodzeniem
podczas przewozu oraz w sposób zapobiegajàcy wyrzàdzeniu szkody osobom,
innym ∏adunkom lub kolejowym Êrodkom przewozowym. Niew∏aÊciwe zabez-

pieczenie przewo˝onego towaru, to tak˝e jego przewóz w kontenerze lub w wagonie uszkodzonym, co umo˝liwia dost´p do ∏adunku bez naruszenia zamkni´ç za∏o˝onych przez nadawc´ lub
stacj´ nadania (plomby, k∏ódki). Nieprawid∏owoÊç w zabezpieczeniu ∏adunku
stanowià równie˝ nieczytelne znaki na
za∏o˝onych zamkni´ciach, a tak˝e nie
wpisanie ich w odpowiedniej rubryce
mi´dzynarodowego listu przewozowego, co jest istotne dla zapewnienia to˝samoÊci przewo˝onego towaru. Szybkie usuni´cie tych nieprawid∏owoÊci
przewozowych jest bezpoÊrednim czynnikiem sprawnoÊci przep∏ywu transgranicznego ∏adunków mi´dzynarodowych.
Istotnà w tym rol´ mo˝e równie˝ spe∏niaç spedytor mi´dzynarodowy, bàdê
operator Êwiadczàcy us∏ugi poprawy wadliwego zabezpieczenia ∏adunku.
Przedstawione warunki sprawnoÊci kolejowych procedur przekazywania przesy∏ek sà wi´c nader istotne dla sprawnoÊci
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transgranicznego przep∏ywu ∏adunków
mi´dzynarodowego obrotu towarowego,
gdy˝ dotyczà prawid∏owoÊci sporzàdzonej dokumentacji przewozowej i innej,
niezb´dnej dla za∏atwienia formalnoÊci administracyjnych, granicznych, jak i sposobu za∏adowania ∏adunku oraz jakoÊci jego
zabezpieczenia na czas mi´dzynarodowego przewozu transportem kolejowym.
Realizacja idei – koleje bez granic
Koleje bez granic, to istotna szansa
usprawnienia transgranicznego przep∏ywu ∏adunków mi´dzynarodowych. Szeroka realizacja tego˝ postulatu wymaga
jednak podj´cia dalszych przedsi´wzi´ç
w celu uproszczenia ró˝norodnych procedur granicznych.
W Polsce oraz w Czechach, S∏owacji
i na W´grzech zasadniczemu uproszczeniu w przewozach kolejowych procedury celne uleg∏y z dniem 1 lipca 1996 r.
Z tà bowiem datà kraje te przystàpi∏y do
dwóch konwencji celnych, a mianowicie:
• Konwencji o wspólnej procedurze
tranzytowej oraz
• Konwencji o uproszczeniu formalnoÊci w obrocie towarowym (SAD),
sporzàdzonych w Interlaken (Szwajcaria), w dniu 20 maja 1987 r. W efekcie nastàpi∏o uproszczenie procedur celnych
w przewozach eksportowych, importowych i tranzytowych przez Polsk´, realizowanych na podstawie kolejowych, mi´dzynarodowych dokumentów przewozowych CIM, co spowodowa∏o znaczne
przyÊpieszenie, a tym samym usprawnienie transgranicznego przep∏ywu mi´dzynarodowego obrotu towarowego. W Polsce tak˝e dokument przewozowy SMGS
zosta∏ decyzjà prezesa G∏ównego Urz´du
Ce∏ RP z dnia 24 czerwca 1996 r. uznany
za dokument celny, co oczywiÊcie u∏atwia procedury graniczne i dalszy przewóz przesy∏ki do stacji przeznaczenia.
PKP zosta∏y te˝ zwolnione z tytu∏u wykonywanych przewozów mi´dzynarodowych z obowiàzku sk∏adania zabezpieczenia majàtkowego. Nowe polskie procedury celne uwzgl´dniajà równie˝ specyfik´
euroazjatyckich kolejowych przewozów
tranzytowych, przy których nadal wyst´puje zmiana listów przewozowych CIM na
SMGS i odwrotnie. Dalsze usprawnienie
granicznych procedur celnych w innych
krajach stosujàcych mi´dzynarodowe listy przewozowe SMGS, w tym w krajach
WNP, b´dzie mo˝liwe po ratyfikacji – opracowywanej przez Komitet OS˚D w War-
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szawie – stosownej konwencji ONZ.
Problematyka poszerzenia dotychczasowych usprawnieƒ prawnoprzewozowych CIM – SMGS jest od wielu lat przedmiotem dyskusji i rozwa˝aƒ Êrodowisk
prawniczych i gremiów kierowniczych
Mi´dzyrzàdowej Organizacji Mi´dzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF)
w Bernie i Komitetu Organizacji Wspó∏pracy Kolei (OS˚D) w Warszawie. Przedmiotem wspólnych debat niejednokrotnie by∏y m. in. sprawy wzoru listu przewozowego, j´zyka w którym listy te by∏yby drukowane, jak i wype∏niane, sposób okreÊlenia drogi przewozu towaru,
czasu przewozu, sposobu op∏acania nale˝noÊci przewozowych czy te˝ kwestie
rozliczeƒ mi´dzy kolejami. Dotychczas
jednak bez konkretnych rezultatów w zakresie istotnego zbli˝enia dwóch wielkich systemów prawa przewozowego
COTIF/CIM i SMGS. W tej sytuacji podejmowane sà dzia∏ania regionalne mi´dzy
kolejami podleg∏ymi konwencji COTIF/CIM i kolejami uczestniczàcymi
w umowie SMGS. Przyk∏adem mo˝e byç
Umowa o bezpoÊredniej kolejowej towarowej komunikacji mi´dzy kolejami
ZSRR i kolejami Austrii (SAT) w tranzycie przez koleje polskie / s∏owackie i czeskie bàdê porozumienie prawne dla przewozów z Niemiec do Rosji zawarte
w Mi´dzynarodowej kolejowej taryfie
towarowej Niemcy – Bia∏oruÊ – Rosja
(GBRT). Taryfa ta umo˝liwia odpraw´ ∏adunków za nowym wzorem listu przewozowego CIM/GBRT, opartym na wzorze listu przewozowego CIM, wydrukowanym
w j´zyku niemieckim i rosyjskim, co
stwarza warunki prawnoprzewozowe do
bezpoÊredniej odprawy przesy∏ek z Niemiec do Rosji i w kierunku odwrotnym
bez potrzeby ponownego nadania przesy∏ek na granicy systemów prawa przewozowego CIM i SMGS.
Granica tych systemów prawnych jest
dotychczas równie˝ punktem zmiany szerokoÊci torów kolejowych z 1435 mm na
1520 mm lub odwrotnie. Stwarza to
utrudnienie w sprawnym transgranicznym przep∏ywie ∏adunków mi´dzynarodowego obrotu towarowego, szczególnie
mi´dzy krajami Europy Zachodniej i Ârodkowej a krajami Europy Wschodniej i Azji,
co spowodowane jest koniecznoÊcià
prze∏adunku towarów lub przestawiania
wagonów na osie wagonowe drugiej szerokoÊci torów. W celu eliminacji tych
utrudnieƒ, podj´te przed kilku laty prace
badawczo-konstrukcyjne m. in. dra in˝. R.

Suwalskiego z Poznania (Polska), zakoƒczy∏y si´ sukcesem i automatyczna zmiana rozstawu kó∏ na osi taboru znalaz∏a
w 2000 r. praktyczne zastosowanie pod
nazwà „SUW 2000” na polsko-litewskim
przejÊciu granicznym w Mockavie i polsko-ukraiƒskim LHS w ZamoÊciu Bortatyczach. Szybsze wprowadzenie tej technologii na dwóch g∏ównych wschodnich
przejÊciach granicznych, tj. Ma∏aszewicze-Terespol / Brest w kierunku Miƒska
Bia∏oruskiego i Moskwy oraz Medyka /
Mostiska w kierunku Lwowa i Kijowa oraz
na pó∏nocnym przejÊciu granicznym Braniewo / Mamonowo do Kaliningradu
usprawni znaczàco transgraniczny przep∏yw mi´dzynarodowego obrotu towarowego. Wymaga to jednak ogromnych
nak∏adów finansowych, nie tylko zwiàzanych z budowà przestawczego stanowiska torowego, ale równie˝ z technicznym
przystosowaniem okreÊlonej liczby taboru przewozowego ró˝nych kolei Europy
i Azji, co jest niestety nader z∏o˝one.
Idea – koleje bez granic, nader trafna
zw∏aszcza w okresie wzmo˝onej konkurencji transportu samochodowego wymaga jeszcze doÊç du˝o czasu dla wdro˝enia dalszych uproszczeƒ procedur granicznych, w tym celnych, szczególnie
w euroazjatyckim przep∏ywie transgranicznym ∏adunków mi´dzynarodowych,
dalszego poszerzenia porozumieƒ prawnoprzewozowych CIM – SMGS oraz szerszego wprowadzenia nowych technologii zmiany automatycznego rozstawu kó∏
taboru przewozowego na styku ró˝nych
szerokoÊci torów (1435 mm/ 1520 mm).
Wdro˝enie tej idei sprzyja równie˝ optymalizacji mi´dzynarodowych us∏ug transportowych i realizacji dostaw towarowych w systemie just in time.
Wszystkie sprawy prawnoprzewozowe
wyst´pujàce w trakcie granicznych kolejowych procedur przekazywania przesy∏ek towarowych sàsiedniej kolei sà wi´c
istotnym czynnikiem sprawnoÊci transgranicznego przep∏ywu ∏adunków mi´dzynarodowych. Idea – koleje bez granic,
realizowana ju˝ w szerokim zakresie europejskich dostaw logistycznych, szczególnie w konkurencji z transportem samochodowym, wymaga jednak jeszcze
wiele przedsi´wzi´ç i nak∏adów finansowych w przewozach euroazjatyckich.
Przystàpienie Polski do Unii Europejskiej
nie mo˝e spowodowaç pogorszenia warunków przewozu ∏adunków mi´dzynarodowego obrotu towarowego w komunikacji Wschód-Zachód-Wschód.

