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Ramy prawne bezpieczeñstwa
w transporcie towarów niebezpiecznych (1)
– ADR 

Wstêp
Wzrastaj¹ca z roku na rok liczba przewo-

zów drogowych towarów niebezpiecznych 
stwarza równie¿ zwiêkszone zagro¿enie za-
istnienia wypadków z ich udzia³em. Podczas 
zdarzenia drogowego istnieje du¿e ryzyko, 
¿e substancja wydostanie siê na zewn¹trz, co 
spowoduje miejscowe ska¿enie �rodowiska 
naturalnego (wód gruntowych i powierzch-
niowych oraz gruntu), rozprzestrzenianie 
siê chmur toksycznych i palnych par, które 
stworz¹ zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzi 
oraz niebezpieczeñstwo wybuchu o du¿ej sile 
ra¿enia i po¿aru o wysokiej temperaturze itp. 
Przyk³adowo: wyciek z cysterny substancji 
ropopochodnej mo¿e skaziæ obszar rzeki na 
d³ugo�ci kilkunastu b¹d� kilkudziesiêciu kilome-
trów, a wybuch podgrzanego w wyniku po¿aru 
zbiornika z gazem p³ynnym mo¿e zniszczyæ 
du¿e osiedle mieszkaniowe, powoduj¹c setki 
ofiar, niszcz¹c i uszkadzaj¹c znaczn¹ czê�æ 

zabudowy oraz inicjuj¹c po¿ary w obszarze 
dzia³ania wysokiego promieniowania ter-
micznego. Rozprzestrzeniaj¹ca siê chmura par 
toksycznego gazu mo¿e wywo³aæ u ludzi lub 
zwierz¹t  stany l¿ejszych i ostrych zatruæ (pro-
wadz¹ce nawet do �mierci), a tak¿e ska¿enie 
�rodowiska naturalnego. 

Konsekwencje uwolnienia materia³u nie-
bezpiecznego ze �rodka transportu mog¹ 
byæ zatem tragiczne. W efekcie katastrofy 
powstaje konieczno�æ prowadzenia d³ugo-
trwa³ych dzia³añ ratowniczych, maj¹cych na 
celu usuniêcie skutków wycieku, wymaga-
j¹cych zaanga¿owania znacznych �rodków 
finansowych. Bardzo istotn¹ rolê odgrywa tu 
rygorystyczne stosowanie w praktyce regulacji 
prawnych.

G³ównym aktem legislacyjnym dotycz¹cym 
przewozu drogowego towarów niebezpiecz-
nych jest Umowa Europejska dotycz¹ca 
miêdzynarodowego przewozu towarów nie-

bezpiecznych (ADR), sporz¹dzona w Genewie 
30 wrze�nia 1957 r. ([1], której celem jest zmi-
nimalizowanie ryzyka powstania zagro¿enia, 
bêd¹ca zbiorem przepisów wprowadzaj¹cych. 
Umowa zawiera dwa za³¹czniki: A i B, zawie-
raj¹ce regulacje szczegó³owe. Zosta³a opra-
cowana i wydana przez Europejski Komitet 
Transportu Wewnêtrznego i do dzisiaj by³a ju¿ 
wielokrotnie nowelizowana. 

Polska ratyfikowa³a umowê ADR w 1975 r.1, 
jej zapisy zosta³y implementowane do prawa 
polskiego w ustawie z dnia 28 pa�dziernika 
2002 r. o przewozie drogowym towarów nie-
bezpiecznych2 oraz w aktach wykonawczych 

1 O�wiadczenie Rz¹dowe z dnia 8 pa�dziernika 1975 r. 
w sprawie przyst¹pienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
do Umowy Europejskiej dotycz¹cej miêdzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
DzU z 1975 r., nr 35, poz. 190.
2 Ustawa z dnia 28 pa�dziernika 2002 r. o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych (DzU z 2002 r., 
nr 199, poz. 1671 ze zm.).
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W artykule przedstawiono najwa¿niejsze aspekty dotycz¹ce bezpieczeñ-
stwa w transporcie materia³ów niebezpiecznych wynikaj¹ce z przepisów 
umowy ADR. Poruszono w nim miêdzy innymi kwestie zwi¹zane z: obo-
wi¹zkami podmiotów realizuj¹cych przewóz, ochron¹ towarów du¿ego 
ryzyka, szkoleniem kierowców, kontrol¹ administracyjn¹, wymaganymi 
dokumentami przewozowymi oraz z wymogiem zatrudnienia dorady do 
spraw bezpieczeñstwa (DGSA). Wspomniano tak¿e o kilku wa¿niejszych 
zmianach, jakich dokonano w przepisach ADR 2009.

Legal proceedings concerning safety in transporting hazardous 
products (1) – ADR (The European Agreement Concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
This article presents the most important aspects concerning safety in road transport 
of dangerous goods based on the ADR Agreement. Issues referring to responsibili-
ties of subjects providing transport, protection of highly hazardous goods, drivers’ 
education, administration control, required shipping documents, as well as require-
ments involving employment of a safety advisor (DGSA – Dangerous Goods Safety 
Advisor) are discussed. In addition some of  the most important changes in the 
regulation applying to ADR 2009 are also included in the article. 
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Wykaz towarów niebezpiecznych du¿ego ryzyka [1, 4]
List of highly hazardous goods [1, 4]

Klasa Podklasa Materia³ lub przedmiot
Ilo�æ

Cysterna 
(l)c

Luzem 
(kg)d Sztuki przesy³ki (kg)

1

1.1 materia³y i przedmioty a a 0

1.2 materia³y i przedmioty a a 0

1.3 materia³y i przedmioty grupy zgodno�ci C a a 0

1.4 materia³y wybuchowe: UN 0104, UN 0237, UN 0255, UN 0267, 
UN 0289, UN 0361, UN 0365, UN 0366, UN 0440, UN 0441, 
UN 0455, UN 0456, UN 0500

a a 0

1.5 materia³y i przedmioty 0 a 0

2
gazy palne (kod klasyfikacyjny F) 3000 a b

gazy truj¹ce (kody klasyfikacja zawieraj¹ce litery T, TF, TC, TO, TFC 
lub TOC) z wy³¹czeniem aerozoli

0 a 0

3
materia³y ciek³e zapalne I i II grupy pakowania 3000 a b

materia³y wybuchowe odczulone a a 0

4.1 materia³y  wybuchowe odczuwalne a a 0

4.2 materia³y I grupy pakowania 3000 a b

4.3 materia³y I grupy pakowania 3000 a b

5.1 materia³y ciek³e utleniaj¹ce I grupy pakowania 3000 a b

nadchlorawy, azotan amonowy oraz nawozy na bazie azotanu 
amonowego

3000 3000 b

6.1 materia³y truj¹ce I grupy pakowania 0 a 0

6.2 materia³y zaka�ne kategorii A (UN 2814 i UN 2900) a 0 0

7 materia³y promieniotwórcze 3000 A1 (materia³ w specjalnej postaci) lub odpowiednio 3000 A2, 
w sztukach przesy³ki typu B (U), B (M) lub typu C

8 materia³y ¿r¹ce I grupy pakowania 3000 a b

Obja�nienia: a – nie dotyczy, b – niezale¿nie od ilo�ci towarów, przepisy rozdzia³u 1.10.3* nie maj¹ zastosowania, c – warto�æ zawarta w tej kolumnie jest stosowana tylko 
wówczas, gdy przewóz jest dopuszczony do przewozu w cysternach zgodnie z rozdzia³em 3.2, tabela A, kolumny (10) lub (12), d – warto�ci zamieszczone w tej kolumnie maj¹ 
zastosowanie tylko wówczas, gdy przewóz substancji luzem jest dopuszczony zgodnie z rozdzia³em 3.2, tabela A, rozdzia³y (10) i (17).

* Przepisy rozdzia³u 1.10 Umowy ADR dotycz¹ ochrony towarów niebezpiecznych, a jego podrozdzia³ 1.10.3  reguluje kwestie zwi¹zane z planem ochrony towarów niebezpiecznych, 
którego wykonanie nale¿y do obowi¹zku przewo�ników, nadawców i innych uczestników przewozu. 

do niej. Za³¹czniki A i B s¹ nowelizowane w cy-
klu dwuletnim. 

Od 1 stycznia 2009 roku obowi¹zuje naj-
nowsza wersja Umowy ADR3. Dokonano w niej 
rozmaitych zmian, które dotycz¹ w mniej-
szym lub wiêkszym zakresie wszystkich 9 
czê�ci (rozdzia³ów) Umowy. Najistotniejsze 
z nich to: uchylenie zwolnienia niektórych 
towarów klasy 1, rozszerzenie wykazu towa-
rów niebezpiecznych du¿ego ryzyka, zmiany 
w klasyfikacji odpadów i materia³ów zagra-
¿aj¹cych �rodowisku, przepisy szczególne 
oraz zwolnienia dotycz¹ce ilo�ci towarów 
ograniczonych i wy³¹czonych, zwi¹zane 
z u¿ytkowaniem pojazdów MEMU (Mobile 
Explosive Manufacturing Unit – ruchome 
jednostki do produkcji materia³ów wybucho-
wych), zast¹pienie instrukcji pisemnych dla 
kierowców uniwersaln¹ instrukcj¹ dla za³ogi 
3 O�wiadczenie Rz¹dowe z dnia 16 stycznia 2009 r. 
w sprawie wej�cia w ¿ycie zmian do za³¹czników A i B 
Umowy Europejskiej dotycz¹cej miêdzynarodowego prze-
wozu drogowego towarów niebezpiecznych. (DzU z dnia 
19 lutego 2009 r., nr 27,  poz. 162.

(wiêcej na ten temat w dalszej czê�ci tekstu), 
wprowadzenie nowego znaku dla materia³ów 
zagra¿aj¹cych �rodowisku, wprowadzenie 
wymagañ (w tym technicznych) dotycz¹-
cych ruchomych jednostek MEMU, zwi¹zane 
z przewozem nadtlenków organicznych (do-
puszczony zosta³ m.in. przewóz nadtlenków 
organicznych wybuchowych razem z innymi 
nadtlenkami), wykazu wyposa¿enia awaryj-
nego pojazdu (jak wymieniony w instrukcji 
pisemnej dla za³ogi).

Obowi¹zki 
podmiotów realizuj¹cych przewóz

Nadawca. Odpowiedzialny jest za nadanie 
towaru niebezpiecznego zgodnie z przepisami 
ADR. Jego obowi¹zkiem jest dostarczenie do 
transportu tylko takich towarów, które s¹ 
sklasyfikowane, opakowane i oznakowane 
zgonie z wymogami ADR. U¿ywane w tym 
celu opakowania musz¹ mieæ prawne dopusz-
czenie do takiego przewozu i uniemo¿liwiaæ 
wydostanie siê z nich przewo¿onych towarów, 

a materia³, z jakiego s¹ wykonane, nie mo¿e 
wchodziæ w kontakt z przewo¿on¹ substan-
cj¹. Poza tym nadawca powinien: zaopatrzyæ 
kierowcê w informacje i dane oraz wymagane 
dokumenty przewozowe, a tak¿e dokumenty 
towarzysz¹ce (zezwolenia, dopuszczenia, 
powiadomienia, �wiadectwa itp.), stosowaæ 
siê do wymagañ dotycz¹cych sposobów nada-
wania i ograniczeñ wysy³kowych, zapewniæ, 
by nawet puste i nieodgazowane cysterny lub 
puste nieoczyszczone pojazdy i kontenery by³y 
odpowiednio oznakowane i posiada³y stosow-
ne nalepki ostrzegawcze. Nale¿y zaznaczyæ, 
¿e puste nieoczyszczone cysterny musz¹ byæ 
równie¿ zamkniête szczelnie, tak jak w stanie 
na³adowania. 

Przewo�nik-kierowca. Do jego pod-
stawowych obowi¹zków nale¿y znajomo�æ 
przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym 
[2] oraz przepisów reguluj¹cych warunki 
przewozu towarów niebezpiecznych, a tak¿e 
utrzymanie pojazdu we w³a�ciwym stanie 
technicznym, który powinien on sprawdziæ 
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przed ka¿dym wyjazdem. Od kierowcy wy-
maga siê równie¿ umiejêtno�ci pos³ugiwania 
siê dodatkowym wyposa¿eniem, udzielania 
pierwszej pomocy oraz likwidowania zagro-
¿enia w przypadku jego zaistnienia. Ponadto 
jest on zobowi¹zany do upewnienia siê, 
¿e towary niebezpieczne wyznaczone do 
przewozu s¹ do niego dopuszczone zgodnie 
z ADR i posiadaj¹ wymagan¹ dokumentacjê 
[1, 3, 4, 5, 6]. Musi sprawdziæ, czy nie up³yn¹³ 
kolejny termin badania technicznego pojazdu 
z cystern¹; czy pojazdy s¹ w³a�ciwie (zgodnie 
z wymogami) oznakowane, czy pojazd posiada 
wymagane w instrukcji dla kierowcy wyposa-
¿enie; jak równie¿, czy pojazd i ³adunek nie 
maj¹ widocznych wad, wycieków lub pêkniêæ, 
braków w wyposa¿eniu oraz czy pojazd nie 
jest prze³adowany.

Je�li kierowca zauwa¿y nieprawid³owo�ci 
w przestrzeganiu wymagañ ADR [1], nie 
powinien rozpoczynaæ przewozu, dopóki nie 
zostan¹ one usuniête. Je�li nieprawid³owo�ci 
zostan¹ zauwa¿one ju¿ w trakcie transportu 
materia³u niebezpiecznego, obowi¹zkiem kie-
rowcy jest jego przerwanie, przy czym wa¿ne 
jest uwzglêdnienie bezpieczeñstwa ruchu 
drogowego, unieruchomienie przesy³ki oraz 
zapewnienie bezpieczeñstwa publicznego. 
Transport mo¿na kontynuowaæ po usuniêciu 
nieprawid³owo�ci i uzyskaniu pozwolenia od 
w³adz terenowych. Je¿eli jest to niemo¿liwe 
i nie uzyskano stosownego zezwolenia, wów-
czas w³adza ta powinna zapewniæ kierowcy 
(przewo�nikowi) pomoc administracyjn¹ 
w potrzebnym zakresie. 

Odbiorca. Jest zobowi¹zany do nieopó�-
niania przyjêcia towaru bez wa¿nych powo-
dów, a po dokonaniu wy³adunku powinien 
sprawdziæ, czy zosta³y spe³nione wymogi ADR 
wobec przywiezionych towarów. Ponadto 
w zakres jego obowi¹zków wchodz¹: oczysz-
czenie i odka¿enie pojazdów i kontenerów 
oraz usuniêcie z ca³kowicie roz³adowanych, 
oczyszczonych oraz odka¿onych kontenerów 
oznakowania wskazanego w dziale 5.3 ADR. 

Ochrona towarów niebezpiecznych
Przepisy dotycz¹ce ochrony towarów nie-

bezpiecznych, zawarte w dziale 1.10 umowy 
ADR, okre�laj¹ �rodki ostro¿no�ci podejmowane 
w celu zmniejszenia ryzyka kradzie¿y lub u¿ycia 
towarów niebezpiecznych niezgodnie z ich prze-
znaczeniem lub prowadz¹cego do zagro¿enia 
ludzi, �rodowiska lub mienia. Zosta³y one wpro-
wadzone do Umowy ADR ze wzglêdu na mo¿-
liwo�æ wykorzystanie towarów niebezpiecznych 
do celów terrorystycznych [1, 3, 4]. Nale¿y tutaj 
zwróciæ uwagê na kilka zasadniczych kwestii:

• wszystkie osoby uczestnicz¹ce w prze-
wozie towarów niebezpiecznych powinny 
stosowaæ siê, odpowiednio do zakresu swoich 
obowi¹zków, do wymagañ dzia³u 1.10

• towary niebezpieczne mog¹ byæ wyda-
ne do przewozu wy³¹cznie przewo�nikowi 
o ustalonej to¿samo�ci; ustalenie to¿samo�ci 
polega m.in. na sprawdzeniu legalno�ci dzia³ania 
przewo�nika jako podmiotu gospodarczego 
(np. wyci¹g z Krajowego Rejestru S¹dowego, 
numer identyfikacji podatkowej, umowy itp.) 
oraz przeprowadzeniu weryfikacji dokumentów 
kierowcy i innych osób znajduj¹cych siê w poje�-
dzie, przy jednoczesnym ustaleniu, czy dzia³aj¹ 
one w porozumieniu i za zgod¹ przewo�nika

• miejsca u¿ywane do krótkotrwa³ego 
sk³adowania towarów niebezpiecznych pod-
czas ich przewozu, znajduj¹ce siê w obrêbie 
terminali, placów prze³adunkowych, baz 
transportowych, placów postojowych i stacji 
rozrz¹dowych powinny byæ odpowiednio 
chronione, dobrze o�wietlone, a tak¿e – o ile 
jest to mo¿liwe i wskazane – niedostêpne dla 
osób postronnych

• ka¿dy cz³onek za³ogi pojazdu prze-
wo¿¹cego towary niebezpieczne powinien 
posiadaæ przy sobie dokument z fotografi¹ 
potwierdzaj¹cy jego to¿samo�æ; ponadto 
przepisy rozdzia³u 1.10 ADR reguluj¹ kwestie 
dotycz¹ce towarów niebezpiecznych du¿ego 
ryzyka; s¹ nimi – zgodnie z definicj¹ – towary, 
które mog¹ byæ u¿yte niezgodnie ze swoim 
przeznaczeniem, w zamachach terrorystycz-
nych, i spowodowaæ w ten sposób powa¿ne 
nastêpstwa w postaci licznych ofiar lub maso-
wych zniszczeñ; uznaje siê je za towary du¿ego 
ryzyka, gdy s¹ przewo¿one w ilo�ciach wiêk-
szych od przedstawionych w tabeli [1, 4]. Tabela 
ta, po nowelizacji Umowy ADR w 2009, ró¿ni 
siê nieco od tabeli zawartej w jej starszej wersji 
(2005-2007). Dodano w niej grupê materia-
³ów klasy 1 podklasy 1.4, dla których zosta³y 
uchylone zwolnienia oraz rozszerzono wykaz 
towarów niebezpiecznych du¿ego ryzyka, dla 
których wymagane jest opracowanie planu 
ochrony (m.in. przez nadawcê, przewo�nika 
oraz innych uczestników przewozu). 

W pojazdach przewo¿¹cych materia³y 
du¿ego ryzyka powinny byæ zainstalowane 
urz¹dzenia, uk³ady lub dzia³ania skutecznie 
zapobiegaj¹ce kradzie¿y pojazdów i ³adunków. 
Zastosowanie wymienionych �rodków nie 
mo¿e utrudniaæ prowadzenia akcji ratow-
niczo-ga�niczej. W celu ochrony towarów 
niebezpiecznych du¿ego ryzyka tworzy siê 
równie¿ plan ich ochrony, który musz¹ wdro¿yæ 
i w pe³ni realizowaæ przewo�nicy, nadawcy oraz 
inni uczestnicy przewozu.

Szkolenie ogólne kierowców, 
wymagane dokumenty

Kierowcy uczestnicz¹cy w transporcie 
towarów niebezpiecznych powinni posiadaæ 
stosowne za�wiadczenie ADR, wydane przez 
o�rodek szkolenia uprawniony przez marsza³ka 
województwa do kursowego szkolenia kierow-

ców. Na poziomie podstawowym szkolenie 
musz¹ przechodziæ wszyscy kierowcy dopusz-
czeni do przewozu towarów niebezpiecznych 
w ogóle, za� szkolenie specjalistyczne dotyczy 
kierowców przewo¿¹cych materia³y lub 
przedmioty: klasy 1, promieniotwórcze klasy 
7 oraz towary niebezpieczne w cysternach [1, 
4, 3]. Za przewozy towarów niebezpiecznych 
w cysternach uznaje siê przewozy, spe³niaj¹ce 
jedno z nastêpuj¹cych kryteriów wielko�ci: 
pojemno�æ cysterny sta³ej lub odejmowanej 
jest wiêksza ni¿ 1 m3; ca³kowita pojemno�æ 
pojazdu-baterii wynosi powy¿ej 1 m3; za� 
pojemno�æ jednostkowa kontenera-cysterny, 
cysterny przeno�nej lub MEGC (wieloelemen-
towy kontener do gazu) wynosi wiêcej ni¿ 3 m3. 
Szkolenia te s¹ organizowane jako pocz¹tkowe 
i doskonal¹ce. Jeden raz w ci¹gu 5 lat, w roku 
poprzedzaj¹cym up³yw terminu wa¿no�ci 
za�wiadczenia, kierowcy s¹ zobowi¹zani do 
ukoñczenia kursu doskonal¹cego i zdania 
wymaganych egzaminów, co powinno byæ 
potwierdzone wpisem w za�wiadczeniu. 

Poza za�wiadczeniem o ukoñczeniu sto-
sownego szkolenia, wszystkie przewozy objête 
przepisami ADR musz¹ byæ zaopatrzone tak¿e 
w inne dalej wymienione dokumenty. W kabi-
nie pojazdu powinny zatem znajdowaæ siê [1, 2, 
3]: dokument przewozowy, instrukcja pisemna 
dla kierowcy, kopia g³ównego tekstu umowy 
specjalnej (je¿eli przewóz jest realizowany 
na podstawie takiej umowy), �wiadectwo 
dopuszczenia pojazdu (EX II, EX III, FL, AT, 
OX), za�wiadczenie o przeszkoleniu kierowcy, 
zezwolenie na wykonanie operacji transporto-
wej (klasa 1, 4.1, 5.2) oraz certyfikat pakowania 
kontenera (w przewozie multimodalnym, tzn. 
dokonywanym przez wiêcej ni¿ jeden �rodek 
transportu).

Doradca ADR
Jak wynika z artyku³ów 21. i 22. ustawy oraz 

rozdzia³u 1.8.3 umowy ADR [1, 3], wszystkie 
przedsiêbiorstwa oraz podmioty trudni¹ce 
siê przewozem materia³ów niebezpiecznych 
lub zwi¹zanym z nim za³adunkiem albo roz³a-
dunkiem, s¹ zobowi¹zane do wyznaczenia na 
swój koszt doradcy do spraw bezpieczeñstwa 
w transporcie towarów niebezpiecznych (Do-
radca DGSA). Jego g³ównym zadaniem jest 
sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem, 
nadaniem i przewozem ³adunków niebez-
piecznych w aspekcie zgodno�ci z przepisami. 
Ponadto ma on inicjowaæ i wspieraæ dzia³ania 
maj¹ce na celu poprawê poziomu bezpieczeñ-
stwa. Przygotowuje te¿ roczne sprawozdanie 
z dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa dotycz¹cego 
omawianego tu przewozu. 

Do innych obowi¹zków doradcy nale¿y 
m.in. sprawdzanie przystosowania pojazdów 
do transportu, przeprowadzanie szkoleñ 
pracowników firmy, przechowywanie do-
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kumentów zwi¹zanych ze szkoleniem oraz 
podejmowanie �rodków ratowniczych, je¿eli 
dojdzie do powstania zagro¿enia podczas 
czynno�ci dotycz¹cych przewozu towarów 
niebezpiecznych. Po ka¿dym wypadku jest on 
tak¿e zobligowany do sporz¹dzenia raportu 
dla kierownictwa przedsiêbiorstwa i lokalnych 
w³adz, w tym komendanta wojewódzkiego 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. 

Kontrola administracyjna
S³u¿by pañstwowe mog¹ na swoich tery-

toriach dokonywaæ kontroli przestrzegania 
wymagañ zwi¹zanych z przewozem towarów 
niebezpiecznych. Kontrole te nie powinny jed-
nak powodowaæ zak³óceñ w ruchu drogowym, 
nadmiernego anga¿owania osób, maj¹tku 
lub �rodowiska. Uczestnicy przewozu s¹ za� 
zobowi¹zani do udostêpnienia kontrolerom 
niezbêdnych informacji. Na terenie przedsiê-
biorstwa w³adze mog¹ przeprowadzaæ te¿ 
inspekcje, sprawdzaæ dokumentacjê i pobieraæ 
próbki towarów lub opakowañ, aby je zbadaæ, 
je¿eli nie przyczyni siê to do pogorszenia stanu 
bezpieczeñstwa. W przypadku stwierdzenia 
nieprzestrzegania wymogów ADR w³adze 
mog¹ zabroniæ wysy³ki lub wstrzymaæ trans-
port do czasu usuniêcia wykazanych uchybieñ 
albo zastosowania innych odpowiednich 
�rodków. Pojazd mo¿e byæ zatrzymany w wy-
znaczonym przez w³a�ciw¹ w³adzê miejscu, 
z uwagi na bezpieczeñstwo. 

Do kontroli przewozu towarów niebez-
piecznych zgodnie z ustaw¹ o przewozie 

drogowym towarów niebezpiecznych [3] s¹ 
uprawnieni: 

1) inspektorzy Inspekcji Transportu Dro-
gowego – na drogach, parkingach oraz na 
terenie przedsiêbiorcy posiadaj¹cego towary 
niebezpieczne, 

2) funkcjonariusze Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej – na terenie przedsiêbiorcy posiada-
j¹cego towary niebezpieczne, 

3) funkcjonariusze Stra¿y Granicznej – na 
drogach i parkingach, 

4) funkcjonariusze Policji – na drogach 
i parkingach, 

5) inspektorzy Pañstwowej Inspekcji Pra-
cy – na terenie przedsiêbiorcy posiadaj¹cego 
towary niebezpieczne,

6) funkcjonariusze S³u¿by Celnej, 
7) ¿o³nierze ¯andarmerii Wojskowej i woj-

skowych organów porz¹dkowych – w stosun-
ku do pojazdów Si³ Zbrojnych,

8) uprawnieni pracownicy Pañstwowej 
Agencji Atomistyki – na parkingach oraz na 
terenie przedsiêbiorcy posiadaj¹cego towary 
niebezpieczne,

9) uprawnieni pracownicy Transportowego 
Dozoru Technicznego – na parkingach oraz na 
terenie przedsiêbiorcy posiadaj¹cego towary 
niebezpieczne, 

10) uprawnieni pracownicy Inspekcji 
Ochrony �rodowiska – na parkingach oraz na 
terenie przedsiêbiorcy posiadaj¹cego towary 
niebezpieczne, 

11)  uprawnieni pracownicy zarz¹dów 
dróg – w miejscach okre�lonych w ich upraw-
nieniach.

Funkcjonariusze i inspektorzy wymienieni 
w punktach 1–5 powinni podczas kontroli 
sprawdzaæ: klasê towaru, stosowane opako-
wanie, cysternê lub pojazd, ich oznakowanie 
i zawarto�æ, przestrzeganie zakazów ³adowa-
nia i pakowania razem okre�lonych towarów, 
sposobu rozmieszczenia i zabezpieczenia 
towarów na poje�dzie, stanu technicznego 
opakowañ i cystern oraz pojazdów (równie¿ 
oznakowanie i wyposa¿enie) u¿ytych do 
przewozu, sposób przewozu, kwalifikacje kie-
rowcy i innych osób wykonuj¹cych czynno�ci 
zwi¹zane z przewozem, a tak¿e wymaganych 
dokumentów. W przypadku, kiedy kontroli 
poddany jest transport drogowy materia³u 
promieniotwórczego s³u¿by powy¿sze (wy-
mienione w pkt. 1–5), powinny wspó³dzia³aæ 
w tym zakresie z pracownikami Pañstwowej 
Agencji Atomistyki, a w sprawach warunków 
technicznych opakowañ oraz w sprawach wy-
dawania �wiadectw dopuszczenia pojazdów 
do przewozu niektórych towarów niebezpiecz-
nych z pracownikami Transportowego Dozoru 
Technicznego [3]. 

Kontrole dotycz¹: klasyfikacji towarów 
niebezpiecznych, stosowanych opakowañ, ich 
oznakowania i zawarto�ci, przestrzegania za-
kazów pakowania i ³adowania razem okre�lo-

nych materia³ów, sposobu ich rozmieszczenia 
na poje�dzie, stanu technicznego opakowañ 
i cystern do przewozu oraz stanu technicznego 
pojazdu, jego oznakowania i wyposa¿enia, 
sposobu przewozu, kwalifikacji kierowcy i in-
nych osób zwi¹zanych z transportem towarów 
niebezpiecznych, a tak¿e wymaganych doku-
mentów – wed³ug wymogów [1, 2, 3]. 

Wymogi ADR a praktyka 
W praktyce przewozu materia³ów niebez-

piecznych nie wszystkie wymagane warunki 
s¹ spe³niane, a przepisy przestrzegane czy 
w³a�ciwie interpretowane. Wszystkiemu winien 
jest zazwyczaj cz³owiek (od kieruj¹cego przed-
siêbiorstwem, kieruj¹cego pojazdem, wykonu-
j¹cego za³adunek czy nadzór, a¿ do odpowie-
dzialnego za roz³adunek), który odpowiada za 
wdra¿anie i stosowanie okre�lonych przepisów, 
za stan techniczny pojazdów i urz¹dzeñ oraz 
wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia awaryjne 
zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo, a tak¿e zapew-
nienie niezbêdnych dokumentów, prawid³owy 
za³adunek i roz³adunek itp. 

Poni¿ej przedstawiono przyk³ady kontroli 
i niedoci¹gniêæ stwierdzonych podczas ich 
przeprowadzania. Inspekcja Transportu Dro-
gowego (ITD) w latach 2006-2007 wykona³a 
ponad 31 tys. kontroli pojazdów przewo¿¹cych 
materia³y niebezpieczne, podczas których 
funkcjonariusze tej s³u¿by stwierdzili ok. 5 tys. 
naruszeñ przepisów. Najczêstsze by³y takie b³ê-
dy, jak nieprawid³owo sporz¹dzony dokument 
przewozowy, nieprawid³owo sporz¹dzona 
instrukcja pisemna dla kierowcy, brak wy-
maganego za�wiadczenia ADR o ukoñczeniu 
szkolenia, brak wyposa¿enia awaryjnego, brak 
lub nieodpowiednio dobrane ga�nice, niespe³-
nianie przez pojazd warunków zawartych 
w �wiadectwie dopuszczenia [9].

W latach 2006-2007 ITD przeprowadzi³a 
tak¿e ponad 180 kontroli w przedsiêbiorstwach 
zajmuj¹cych siê przewozem towarów niebez-
piecznych, stwierdzaj¹c ponad 330 naruszeñ 
w tym zakresie. Dotyczy³y one g³ównie: nie-
przes³ania w terminie rocznego sprawozdania 
z przewozu materia³ów niebezpiecznych, nie-
wyznaczenia doradcy DGSA, braku lub b³êdów 
w sporz¹dzonym planie ochrony [9].

Kierowcy pojazdów z towarem niebez-
piecznym ³ami¹ przepisy ruchu drogowego, 
prowadz¹c pojazdy z nadmiern¹ prêdko�ci¹ 
i nie przestrzegaj¹ wyznaczonych tras prze-
jazdu, co bywa dosyæ czêsto przyczyn¹ po-
wa¿nych wypadków (i awarii), stwarzaj¹cych 
ogromne zagro¿enie dla otoczenia. Zdarza³o 
siê w przesz³o�ci, i¿ kierowca prowadz¹cy 
pojazd z materia³em niebezpiecznym by³ pod 
wp³ywem alkoholu. Trzeba tylko mieæ nadziejê, 
¿e takie sytuacje w przysz³o�ci nie bêd¹ mia³y 
w ogóle miejsca. 
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Podsumowanie
Proces maj¹cy na celu zapewnienie odpo-

wiedniego poziomu bezpieczeñstwa w prze-
wozie towarów niebezpiecznych zaczyna siê 
od wype³niania wymogów umowy ADR [1] oraz 
przestrzegania ustawy [3] oraz rozporz¹dzeñ 
wykonawczych do niej przez podmioty odpowie-
dzialne za nadanie towaru (za³adunek i przygoto-
wanie) do przewozu, za jego przewóz oraz odbiór 
(w³a�ciwe przyjêcie i roz³adunek). Istotnym ele-
mentem tego procesu jest kierowca-przewo�nik 
i/lub konwojent (albo inny cz³onek za³ogi), którzy 
powinni okresowo przechodziæ stosowne szko-
lenia i wykazywaæ siê wiedz¹ na temat przewo-
¿onych substancji, wystêpuj¹cych zagro¿eñ oraz 
znajomo�ci¹ zasad postêpowania w przypadku 
wypadku drogowego i awarii. Dlatego szkolenia 
tych osób musz¹ byæ okresowo powtarzane 
i doskonalone, a za�wiadczenia uprawniaj¹ce do 
przewozu przez nich odnawiane. 

Szkolenia dziel¹ siê na podstawowe i spe-
cjalistyczne. Te ostatnie przechodz¹ kierowcy 
przewo¿¹cy materia³y klasy 1 (wybuchowe), klasy 
7 (radioaktywne) oraz w cysternach o okre�lonej 
wielko�ci. Bardzo wa¿n¹ kwesti¹ jest dzi� ochro-
na towarów niebezpiecznych, gdy¿ zdarza siê 
przejmowanie i wykorzystywanie ich do celów 
szkodliwych oraz ataków terrorystycznych (np. 
cysterny z paliwem by³y ju¿ u¿ywane w ten spo-

sób przez bojowników w Iraku). St¹d konieczno�æ 
przestrzegania wymogów w tym zakresie wobec 
materia³ów znajduj¹cych siê w wykazie ADR. 

Pojazdy transportuj¹ce towary, o których 
tu mowa, winny byæ równie¿ wyposa¿one 
w stosowne dokumenty, z których najistot-
niejsze w razie powstania zagro¿enia wydaj¹ 
siê byæ dokument przewozowy i uniwersalna 
instrukcja dla za³ogi (przedtem: instrukcja 
pisemna dla kierowcy), dotycz¹ca wszystkich 
towarów niebezpiecznych. Uniwersalna forma 
tego dokumentu, umo¿liwia zastosowanie, za-
le¿nie od w³a�ciwo�ci przewo¿onych towarów, 
wybranych zasad postêpowania przez za³ogê. 
Ma ona zastosowanie do ka¿dego materia³u 
niebezpiecznego. Jej du¿¹ zalet¹ jest ³atwo�æ 
i szybko�æ odczytania niezbêdnych informacji 
w trakcie awarii, a tak¿e dodatkowych wska-
zówek bezpieczeñstwa zwi¹zanych z charak-
terem danej klasy (grupy) materia³ów, o okre-
�lonych w³a�ciwo�ciach niebezpiecznych. Nie 
ma tu potrzeby czytania szczegó³owego opisu. 
Wymaga siê, by przed rozpoczêciem przewozu 
przewo�nik dostarczy³ za³odze pojazdu in-
strukcje sporz¹dzone w jêzyku zrozumia³ym 
dla ka¿dego cz³onka za³ogi w mowie i pi�mie 
(zgodnie z wzorem ADR 2009). Innymi równie 
wa¿kimi kwestiami s¹ prowadzenie kontroli 
przez w³a�ciwe w³adze i podmioty przez nie 
uprawnione (instytucje i organizacje) oraz 

sprawowanie nadzoru nad bezpieczeñstwem 
w przedsiêbiorstwie trudni¹cym siê przewo-
zem, roz³adunkiem i za³adunkiem towarów 
niebezpiecznych przez powo³an¹ do tego 
osobê do spraw bezpieczeñstwa. 

W kolejnym artykule zostanie omówiona 
klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie 
z przepisami ADR.
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