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W artykule omówiono najwa¿niejsze aspekty bezpieczeñstwa transportu drogowego paliw p³ynnych w cysternach. Przedstawiono obowi¹zki uczestników przewozu paliw p³ynnych wynikaj¹ce z umowy ADR oraz zasady
za³adunku i roz³adunku cystern paliwami p³ynnymi. Omówiono przepisy dotycz¹ce oznakowania jednostki
transportowej przewo¿¹cej paliwa p³ynne. Opisano obowi¹zkowe wyposa¿enie jednostki transportowej
przewo¿¹cej po drogach publicznych towary niebezpieczne, jakimi s¹ paliwa p³ynne.
Safe road transportation of liquid fuels in tankers – basic obligations of participants of road traffic
This article presents major aspects of transporting liquid fuel in tankers. It discusses the obligations of the
participants of road traffic that result from the ADR agreement as well as the principle of loading and
deploying the load of a tanker. Regulations on a tanker’s stamping as well as regulatory equipment of a
tanker are presented, too.

Wstêp
W Polsce podstawowym dokumentem odnosz¹cym siê do transportu drogowego towarów
niebezpiecznych jest ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych [1], która adaptuje
do krajowego systemu prawnego umowê europejsk¹
dotycz¹c¹ miêdzynarodowego przewozu towarów
niebezpiecznych ADR [2]. Umowa ta jest dokumentem
tworzonym na forum Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i aktualizowanym w cyklu dwuletnim w latach
nieparzystych. Kolejne aktualizacje wprowadzane
s¹ w polski obieg prawny poprzez owiadczenia rz¹dowe [3]. Obecnie obowi¹zuje Umowa ADR 2009 2011,
ratyfikowana przez 44 pañstwa.
Iloæ przewo¿onych transportem drogowym
towarów niebezpiecznych systematycznie wzrasta. Szacuje siê, ¿e obecnie w Polsce w cysternach
jest przewo¿onych rocznie ok. 100 mln ton materia³ów niebezpiecznych (bez przewozów tranzytowych, wykonywanych przez przewoników
zagranicznych wiadcz¹cych us³ugi transportowe
Tabela 1. Udzia³ sposobów przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych
Table 1. Road transportation of dangerous goods
Sposób przewozu
W cysternach
W sztukach przesy³ki
Luzem

Udzia³
79%
20%
1%

dla odbiorców na obszarze Polski) [4, 5], z czego
najwiêkszy udzia³ maj¹ paliwa silnikowe. Transport
towarów niebezpiecznych zgodnie z Umow¹ ADR
mo¿e byæ wykonany w cysternach, luzem lub
w sztukach przesy³ki. Udzia³ poszczególnych sposobów przewozu przedstawiono w tab. 1.
Paliwa p³ynne mog¹ byæ przewo¿one w ró¿nego
rodzaju cysternach (sta³ych, odejmowalnych, przenonych i kontenerach-cysternach) o wymaganiach
konstrukcyjnych, materia³owych, wytrzyma³ociowych, cinieniowych, okrelonych w dzia³ach 7, 8
i 9 Umowy ADR [2]. Nadzór nad cysternami wykorzystywanymi w transporcie drogowym na terenie
Polski wykonuje Transportowy Dozór Techniczny.

i osobom postronnym. Uczestnicy przewozu powinni
w ka¿dym przypadku stosowaæ siê do wymagañ ADR.
W razie zaistnienia bezporedniego zagro¿enia
bezpieczeñstwa publicznego, uczestnicy przewozu
musz¹ niezw³ocznie powiadomiæ s³u¿by ratownicze
i udzieliæ im informacji niezbêdnych do prowadzenia
dzia³añ zapobiegawczych lub ratowniczych.
Zgodnie z wymaganiami ADR uczestnikami
transportu paliw p³ynnych s¹: nadawca, przewonik
(kierowca) i odbiorca (tzw. g³ówni uczestnicy) oraz
nape³niaj¹cy cysterny (inny uczestnik). Ich przygotowanie i podejmowane przez nich dzia³ania przes¹dzaj¹ o bezpieczeñstwie transportu paliw p³ynnych.

Obowi¹zki nadawcy
Towary niebezpieczne – materia³y i przedmioty,
których przewóz jest zabroniony albo dopuszczony wy³¹cznie na warunkach okrelonych
w umowie ADR.

Obowi¹zki uczestników przewozu
Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych
powinni podejmowaæ rodki bezpieczeñstwa stosownie do natury i zakresu daj¹cych siê przewidzieæ
zagro¿eñ. Celem tych dzia³añ jest zapobieganie
szkodom rodowiskowym i materialnym oraz zapewnienie bezpieczeñstwa przewo¿¹cym towary
niebezpieczne, u¿ytkownikom dróg publicznych

Nadawca – przedsiêbiorstwo (osoba fizyczna
lub prawna), która wysy³a towary niebezpieczne
we w³asnym imieniu, albo w imieniu osoby trzeciej.
Nadawca towarów niebezpiecznych jest zobowi¹zany dostarczyæ do przewozu tylko takie przesy³ki, które spe³niaj¹ wymagania ADR. Nadawca
ekspediuj¹cy paliwa p³ynne cysternami powinien
w szczególnoci:
– upewniæ siê, ¿e towary niebezpieczne s¹ sklasyfikowane i dopuszczone do przewozu zgodnie
z ADR
– zaopatrzyæ przewonika (kierowcê) w informacje oraz w wymagane dokumenty przewozowe
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oraz dokumenty towarzysz¹ce, tj. zezwolenia,
dopuszczenia, powiadomienia, wiadectwa itd.
– stosowaæ wy³¹cznie cysterny, które s¹ dopuszczone do eksploatacji, odpowiednie do przewo¿onych towarów niebezpiecznych oraz oznakowane
zgodnie z wymaganiami ADR (dzia³ 5.3)
– stosowaæ siê do wymagañ dotycz¹cych sposobów nadania i ograniczeñ wysy³kowych
– zapewniæ, aby opró¿nione, nieoczyszczone
cysterny by³y odpowiednio oznakowane i posiada³y
wymagane nalepki ostrzegawcze oraz by³y tak samo
zamkniête i szczelne, jak w stanie za³adowanym.

Obowi¹zki przewonika (kierowcy)
Przewonik – przedsiêbiorstwo (osoba fizyczna
lub prawna), która wykonuje operacjê transportow¹ na podstawie umowy przewozu lub
bez niej.
W rozumieniu umowy ADR za bezpieczeñstwo
transportu towarów niebezpiecznych, w tym paliw
p³ynnych, odpowiedzialni s¹: nadawca, przewonik
oraz odbiorca. Zadaniem przewonika jest bezpieczne przemieszczanie powierzonego towaru
po drogach publicznych, a do jego obowi¹zków
nale¿y upewnienie siê, ¿e:
– paliwa przeznaczone do przewozu s¹ dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR
– w pojedzie znajduje siê wymagana dokumentacja
– nie up³yn¹³ termin nastêpnego badania dla
pojazdu-cysterny
– na jednostce transportowej umieszczone
zosta³o wymagane oznakowanie i nalepki ostrzegawcze
– w pojedzie znajduje siê wyposa¿enie wymagane w pisemnych instrukcjach dla za³ogi, w tym
ganice spe³niaj¹ce wymagania co do iloci i jakoci
oraz sprawdzenie, czy
– jednostka transportowa nie jest nadmiernie
za³adowana
– pojazd-cysterna nie ma oczywistych wad
(obvious defects), wycieków, pêkniêæ, braków
w wyposa¿eniu itp.
Obowi¹zki te powinny byæ wykonywane na bazie dokumentów przewozowych i towarzysz¹cych,
a sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i ³adunku odbywa siê metod¹ kontroli wzrokowej.
Je¿eli przewonik (kierowca) stwierdzi naruszenie wymagañ ADR, nie mo¿e rozpocz¹æ przewozu
do czasu usuniêcia nieprawid³owoci. Równie¿
w sytuacji, gdy naruszenie wymagañ ADR, które
mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñstwu, zostanie stwierdzone podczas przewozu, przewóz taki powinien
byæ jak najszybciej przerwany – z uwzglêdnieniem
wymagañ bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
bezpiecznego unieruchomienia pojazdu oraz
bezpieczeñstwa ludzi i rodowiska. Przewóz mo¿e
byæ podjêty i kontynuowany jedynie po usuniêciu
nieprawid³owoci. Pozwolenie na kontynuowanie
przewozu mo¿e byæ udzielone przez kompetentne
instytucje (Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, Inspekcja
Transportu Drogowego).
W przypadku, kiedy nie mo¿na zapewniæ
wymaganej zgodnoci z przepisami i zezwolenie
na kontynuowanie przewozu nie zosta³o udzielone,
w³aciwa w³adza (zgodnie z artyku³em 6 ustawy
[1]) powinna zapewniæ przewonikowi niezbêdn¹
pomoc administracyjn¹. Ten sam wymóg ma zastosowanie w przypadku, gdy przewonik (kierowca)
poinformuje Inspekcjê Transportu Drogowego
o tym, ¿e nie zosta³ powiadomiony przez nadawcê
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o niebezpiecznych w³aciwociach przewo¿onego
towaru i w zwi¹zku z tym, na podstawie obowi¹zuj¹cego prawa, zamierza te towary roz³adowaæ,
zniszczyæ lub unieszkodliwiæ.
Kierowc¹ pojazdu-cysterny przewo¿¹cego
paliwa p³ynne mo¿e byæ osoba, która: ukoñczy³a
21 lat, posiada zawiadczenie ADR, uczestniczy³a
w specjalistycznym szkoleniu w zakresie przewozu
w cysternach i zda³a egzamin, wykona³a podstawowe badania lekarskie oraz psychologiczne, posiada
prawo jazdy odpowiedniej kategorii i nigdy nie by³a
karana za przestêpstwo pope³nione umylnie.
Zawiadczenie ADR wydawane jest przez
orodek szkolenia na 5 lat. W ci¹gu roku poprzedzaj¹cego termin wa¿noci zawiadczenia kierowca
powinien ukoñczyæ szkolenie doskonal¹ce i zdaæ
egzamin, co jest potwierdzone odpowiednim
wpisem do jego zawiadczenia, dokonanym przez
orodek szkolenia. Nowy okres wa¿noci zawiadczenia rozpoczyna swój bieg od daty up³ywu aktualnego terminu wa¿noci. Szczegó³owe warunki
uzyskiwania zawiadczenia ADR kierowcy okrela
rozporz¹dzenie ministra infrastruktury [6].
Przedsiêbiorca (kierowca) wykonuj¹cy przewóz
paliw p³ynnych jest równie¿ zobowi¹zany do wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeñstwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych,
który prowadzi nadzór wewnêtrzny nad operacjami
transportowymi [1].

Obowi¹zki odbiorcy
Odbiorca – przedsiêbiorstwo (osoba fizyczna
lub prawna), które odbiera ³adunek z towarami
niebezpiecznymi po jego przybyciu.
Do obowi¹zków odbiorcy nale¿y:
– nieopónianie przyjêcia towarów bez istotnych
powodów
– dokonanie oczyszczenia jednostki transportowej
– zadbanie, aby z jednostek transportowych,
które zosta³y roz³adowane i oczyszczone, zosta³y
zdjête tablice i nalepki.

Obowi¹zki przedsiêbiorcy nape³niaj¹cego cysterny
Nape³niaj¹cy – przedsiêbiorstwo, które dokonuje
za³adunku towarów niebezpiecznych do cystern
(pojazdów-cystern, cystern odejmowalnych,
cystern przenonych i kontenerów cystern).
Poza ogólnymi obowi¹zkami okrelonymi
w „Obowi¹zkach uczestników przewozu” do zadañ
nape³niaj¹cego cysterny nale¿y:
– upewnienie siê, ¿e cysterna i jej wyposa¿enie
jest w dobrym stanie technicznym
– sprawdzenie, czy nie zosta³ przekroczony
termin nastêpnego badania cysterny
– nape³nianie jedynie materia³ami dopuszczonymi do przewozu w tej cysternie
– przy nape³nianiu cysterny podzielonej na komory stosowanie siê do wymagañ dotycz¹cych
za³adunku do s¹siednich komór
– przestrzeganie dopuszczalnego stopnia
nape³nienia
– po nape³nieniu sprawdzenie szczelnoci
zamkniêæ
– zadbanie, by na zewnêtrznej powierzchni
nape³nionej cysterny nie by³o pozosta³oci paliw
p³ynnych

– zapewnienie, aby na cysternach zosta³y
umieszczone tablice barwy pomarañczowej i nalepki ostrzegawcze – zgodnie z zasadami opisanymi
w ADR.

Szkolenia
Osoby, które zajmuj¹ siê nape³nianiem i opró¿nianiem cystern powinny zostaæ przeszkolone
w zakresie wymagañ zwi¹zanych z przewozem
paliw p³ynnych, stosownie do stopnia ponoszonej
odpowiedzialnoci i pe³nionych obowi¹zków. Szkolenie powinno dotyczyæ:
– ogólnych przepisów dotycz¹cych przewozu
towarów niebezpiecznych
– szczegó³owych przepisów dotycz¹cych ich odpowiedzialnoci i obowi¹zków
– zagro¿eñ stwarzanych przez towary niebezpieczne, bezpiecznych sposobów postêpowania
z nimi, ich ochrony oraz procedur ratowniczych.
Szkolenie powinno byæ przeprowadzone przed
podjêciem obowi¹zków dotycz¹cych przewozu
towarów niebezpiecznych. Informacje nt. wszystkich przeprowadzonych szkoleñ powinny byæ
przechowywane zarówno przez pracodawcê, jak
i pracownika, a ponadto weryfikowane przy nowym
zatrudnieniu. Szkolenie powinno byæ okresowo uzupe³niane w celu uwzglêdnienia zmian w przepisach.

Zasady za³adunku,
transportu i roz³adunku paliw p³ynnych
Podczas nape³niania, transportu i opró¿niania
cysterny obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
• Zbiorniki cystern, uszczelnienia, zawory,
przegrody oraz os³ony ochronne powinny byæ
wykonane z materia³ów nieulegaj¹cych zniszczeniu
w kontakcie z paliwami p³ynnymi.
• W komorach s¹siednich nie powinny byæ
przewo¿one materia³y, które mog¹ wchodziæ w niebezpieczne reakcje z paliwami p³ynnymi. W praktyce w cysternach wielokomorowych w s¹siednich
komorach przewozi siê towary niebezpieczne: UN
1202, UN 1203, UN 1223, UN 1268 lub UN 1863.
• Do przewozu paliw p³ynnych mog¹ byæ u¿yte
cysterny i pojazdy oznaczone zgodnie z tab. 2. Dozwolony jest transport w cysternach zapewniaj¹cy
wy¿szy poziom bezpieczeñstwa (wiêcej informacji
o systemie kodowania i hierarchii cystern patrz
4.3.4.1 Za³¹cznik A) oraz zastêpowanie pojazdu
AT pojazdami FL lub OX (patrz 7.4.2 Za³¹cznik A).
• Jednostka transportowa (pojazd samochodowy bez przyczepy lub zespó³ pojazdów sk³adaj¹cy
siê z pojazdu samochodowego i do³¹czonej do niego
przyczepy) za³adowana paliwem p³ynnym mo¿e
sk³adaæ siê co najwy¿ej z pojazdu samochodowego
i jednej przyczepy.
• W celu zachowania statecznoci podczas jazdy,
cysterny niepodzielone (za pomoc¹ przegród lub falochronów) na czêci (komory) o maks. pojemnoci
7500 l, nie powinny byæ nape³nione w przedziale
20% ÷ 80% swojej pojemnoci (rys. 1.).

Rys. 1. Dopuszczalny stopieñ nape³nienia cysterny
Fig. 1. Admissible degree of filling up a tanker

Fot. Przyk³ad umieszczenia punktu uziemiaj¹cego i znaku
uziemienia na pojedzie
Photo. An example of the location of an earthing point
and the sign of the earthing point on a vehicle

• W jednostce transportowej przewo¿¹cej paliwa
p³ynne nie mog¹ byæ przewo¿eni pasa¿erowie (poza
za³og¹ pojazdu).
• Cz³onkowie za³ogi powinni wiedzieæ, jak stosowaæ rodki do gaszenia po¿aru.
• W czasie manipulowania ³adunkiem zabronione jest palenie tytoniu zarówno w pobli¿u, jak te¿
wewn¹trz pojazdu.
• Przenone urz¹dzenia owietleniowe znajduj¹ce siê na wyposa¿eniu pojazdu powinny byæ
w wykonaniu przeciwwybuchowym.
• U¿ywanie ogrzewaczy spalinowych w pojazdach FL podczas za³adunku i roz³adunku oraz
w miejscach za³adunku jest zabronione.
• Silnik pojazdu nie powinien pracowaæ podczas
za³adunku i roz³adunku, z wyj¹tkiem przypadków,
gdy uruchomienie silnika jest niezbêdne do pracy
pomp lub innych urz¹dzeñ zapewniaj¹cych za³adunek lub roz³adunek pojazdu.
• Za³adowana cysterna nie mo¿e byæ pozostawiona na parkingu czy miejscu postojowym, je¿eli
nie zosta³a zabezpieczona hamulcem postojowym.
Przyczepy niewyposa¿one w uk³ady hamulcowe powinny byæ unieruchomione przy u¿yciu co najmniej
jednego klina pod ko³a.
• Opró¿nione, nieoczyszczone cysterny dopuszcza siê do przewozu pod warunkiem, ¿e s¹ one
zamkniête w taki sam sposób i szczelne w takim
samym stopniu, jak w stanie nape³nionym. Je¿eli
nie mo¿na spe³niæ tego warunku, to powinny one
byæ przewo¿one z zachowaniem odpowiednich
rodków bezpieczeñstwa do najbli¿szego miejsca,
gdzie mo¿na je oczyciæ lub naprawiæ. Przewóz
uznaje siê za wystarczaj¹co bezpieczny, je¿eli

NAZWA I OPIS

DO SILNIKÓW DIESLA lub OLEJ GAZOWY, lub OLEJ OPA£OWY LEKKI
1202 PALIWO
(o temperaturze zap³onu nie wy¿szej ni¿ 60 oC)
DO SILNIKÓW DIESLA zgodne z norm¹ EN 590:2004 lub OLEJ GAZOWY, lub
1202 PALIWO
OLEJ OPA£OWY LEKKI o temperaturze zap³onu zgodnej z norm¹ EN 590:2004
DO SILNIKÓW DIESLA lub OLEJ GAZOWY, lub OLEJ OPA£OWY LEKKI
1202 PALIWO
(o temperaturze zap³onu wy¿szej ni¿ 60 oC, ale nie wy¿szej ni¿ 100 oC)
1203 PALIWO SILNIKOWE lub GAZOLINA, lub BENZYNA
1223 NAFTA LOTNICZA
1268 DESTYLATY Z ROPY NAFTOWEJ, I.N.O. 2 lub PRODUKTY NATOWE, I.N.O.
Z ROPY NAFTOWEJ, I.N.O. lub PRODUKTY NATOWE, I.N.O. (o prê¿noci par
1268 DESTYLATY
w temperaturze 50 oC wiêkszej ni¿ 110 kPa)
1268 DESTYLATY Z ROPY NAFTOWEJ, I.N.O. lub PRODUKTY NATOWE, I.N.O. (o prê¿noci par
w temperaturze 50 oC NIE wiêkszej ni¿ 110 kPa)
1268 DESTYLATY Z ROPY NAFTOWEJ, I.N.O. lub PRODUKTY NATOWE, I.N.O.
1863 PALIWO, LOTNICZE, DO SILNIKÓW TURBINOWYCH
LOTNICZE, DO SILNIKÓW TURBINOWYCH (o prê¿noci par w temperaturze
1863 PALIWO,
50 oC wiêkszej ni¿ 110 kPa)
LOTNICZE, DO SILNIKÓW TURBINOWYCH (o prê¿noci par w temperaturze
1863 PALIWO,
50 oC wiêkszej nie wiêkszej ni¿ 110 kPa)
1863 PALIWO, LOTNICZE, DO SILNIKÓW TURBINOWYCH

Kod cysterny

Nr
UN1

Kod pojazdu
do przewozu
w cysternie
Nr rozpoznawczy
zagro¿enia

Tabela 2. Kody cystern i pojazdów dopuszczonych do przewozu paliw p³ynnych
Table 2. Codes of tankers and vehicles admitted for transporting liquid fuels
Grupa pakowania

• Nie nale¿y nape³niaæ cystern (cysterna –
zbiornik wraz z jego wyposa¿eniem obs³uguj¹cym
i konstrukcyjnym), je¿eli sprawdzenie dokumentów
oraz oglêdziny pojazdu i jego wyposa¿enia wskazuj¹ na to, ¿e cysterna lub pojazd (pojazd-bateria,
pojazd-cysterna, pojazd kryty opoñcz¹ i pojazd
zamkniêty) nie spe³niaj¹ wymagañ odpowiednich
przepisów.
• Roz³adunek nie powinien siê odbyæ, je¿eli
kontrola, o której mowa wy¿ej, ujawni³a braki mog¹ce mieæ negatywny wp³yw na bezpieczeñstwo
lub ochronê.
• Podczas przewozu na zewnêtrznej powierzchni
cysterny nie powinny siê znajdowaæ pozosta³oci
paliw.
• Przed rozpoczêciem nape³niania lub opró¿niania cysterny nale¿y zapewniæ dobre po³¹czenie
elektryczne pomiêdzy podwoziem pojazdu a ziemi¹.
Punkt uziemiaj¹cy powinien byæ wyranie oznakowany na zbiorniku (fot.).
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III LGBF
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30

III LGBV4
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I L4BN

FL
FL

30
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II

L1.5BN FL
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FL
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III LGBF

FL

30

1)
UN – nr rozpoznawczy ONZ, pod którym umieszczony jest towar niebezpieczny w „Wykazie numerycznym towarów
niebezpiecznych”
2)
I.N.O. – inaczej nie okrelone
3)
LGBF – cysterna dla materia³ów w postaci ciek³ej; minimalne cinienie obliczeniowe zgodnie z ogólnymi wymaganiami
w 6.8.2.1.14 ADR; cysterna z dolnymi otworami do nape³niania i roz³adunku z 3 zamkniêciami; cysterna z systemem
wentylacyjnym zgodnie z 6.8.2.2.6, wyposa¿onym w przerywacz p³omienia lub dowodem sprawdzenia cysterny
na cinienie wybuchu
4)
LGBV – jak wy¿ej, ale bez wyposa¿enia w przerywacz p³omienia lub bez sprawdzenia na cinienie wybuchu
5)
L4BN – cysterna dla materia³ów w postaci ciek³ej; minimalne cinienie obliczeniowe – 4 bary (patrz 6.8.2.1.14); cysterna
z dolnymi otworami do nape³niania i roz³adunku z 3 zamkniêciami; cysterna z systemem wentylacyjnym zgodnie z 6.8.2.2.6,
cysterna bez uk³adu odpowietrzaj¹cego zgodnego z 6.8.2.2.6 i niezamykana hermetycznie
6)
L1.5BN – jak wy¿ej, z tym, ¿e minimalne cinienie obliczeniowe – 1,5 bara
7)
FL: (a) pojazd przeznaczony do przewozu materia³ów ciek³ych o temperaturze zap³onu nie wy¿szej ni¿ 60°C (z wyj¹tkiem UN 1202 paliwa do silników Diesla zgodnego z norm¹ EN 590:2004, oleju gazowego i oleju opa³owego (lekkiego),
o temperaturze zap³onu okrelonej w normie EN 590:2004), w cysternach sta³ych lub odejmowalnych o pojemnoci przekraczaj¹cej 1 m3 lub w kontenerach-cysternach lub cysternach przenonych o pojemnoci ca³kowitej przekraczaj¹cej 3 m3;
lub (b) pojazd przeznaczony do przewozu gazów palnych w cysternach sta³ych lub odejmowalnych o pojemnoci przekraczaj¹cej 1 m3 lub w kontenerach-cysternach, cysternach przenonych lub MEGC o pojemnoci ca³kowitej przekraczaj¹cej
3 m3; lub (c) pojazd-bateria przeznaczony do przewozu gazów palnych o pojemnoci ca³kowitej przekraczaj¹cej 1 m3
8)
AT: (a) pojazd, inny ni¿ pojazd EX/III, FL lub OX, przeznaczony do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach
sta³ych, odejmowalnych o pojemnoci przekraczaj¹cej 1 m3 lub w kontenerach-cysternach, cysternach przenonych lub
MEGC o pojemnoci ca³kowitej przekraczaj¹cej 3 m3; lub b) pojazd-bateria, inny ni¿ pojazd FL, o pojemnoci ca³kowitej
przekraczaj¹cej 1 m3.

podjête rodki gwarantuj¹ poziom bezpieczeñstwa
równowa¿ny poziomowi wymaganemu przepisami
ADR oraz zapobiegaj¹ niekontrolowanemu uwolnieniu paliw. W praktyce taki przewóz jest realizowany
pod bezporednim nadzorem s³u¿b ratowniczych.
• Jednostka transportowa przewo¿¹ca benzynê
(UN 1203), destylaty z ropy naftowej I lub II grupy
pakowania (UN 1268) oraz paliwo lotnicze do silników turbinowych I lub II grupy pakowania (UN
1863) w iloci powy¿ej 3000 l, podlega szczególnym
przepisom o ochronie.

Oznakowanie jednostki transportowej
Prawid³owe oznakowanie jednostki transportowej przewo¿¹cej paliwa p³ynne sk³ada siê z tablic
w kolorze pomarañczowym i nalepek ostrzegawczych. Przyjêty sposób oznakowania pojazdów
przewo¿¹cych towary niebezpieczne ma na celu:
– informowanie innych uczestników ruchu
drogowego o istniej¹cym zagro¿eniu oraz
– informowanie s³u¿b ratowniczych podejmuj¹cych dzia³ania na miejscu zdarzenia z udzia³em
towarów niebezpiecznych.

Tablice barwy pomarañczowej
Jednostka transportowa przewo¿¹ca towary
niebezpieczne powinna byæ zaopatrzona w dwie
prostok¹tne tablice odblaskowe w kolorze pomarañczowym – g³adkie lub z numerami (rys. 2.).
Numery (liczby) umieszczone na tablicach
oznaczaj¹: numer w górnej czêci to numer rozpoznawczy zagro¿enia, a w dolnej czêci – numer
UN paliwa p³ynnego. Paliwom p³ynnym przypisane
s¹ dwa numery rozpoznawcze zagro¿enia:
30 – materia³ ciek³y zapalny (temperatura zap³onu od 23 °C do 60 °C w³¹cznie)
33 – materia³ ciek³y ³atwo zapalny (temperatura
zap³onu ni¿sza ni¿ 23 °C).

Rys. 2. Tablice barwy pomarañczowej
Fig. 2. Orange plates
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Nalepki ostrzegawcze
Jednostka transportowa przewo¿¹ca p³ynne
paliwa powinna byæ zaopatrzona w nalepki ostrzegawcze umieszczone na obu bokach i z ty³u pojazdu,
na pod³o¿u w kolorze kontrastuj¹cym, o kszta³cie
kwadratu obróconego o k¹t 45 ° i d³ugoci boku
25 cm (rys. 3.).

Rys. 4. Oznakowanie pojazdu-cysterny przewo¿¹cej jeden
rodzaj paliwa, np. UN 1202
Fig. 4. The marking a tanker transporting one kind of
fuel, e.g., UN 1202

Rys. 5. Oznakowanie pojazdu-cysterny przewo¿¹cej ró¿ne
paliwa, np. UN 1202 i UN 1203 w osobnych komorach cysterny
Fig. 5. The marking a tanker transporting different fuels, e.g.,
UN 1202 and UN 1203 in separate chambers of the tanker

Rys. 3. Wzór nalepki dla klasy 3
Fig. 3. A sample class 3 label

Tablice i nalepki powinny byæ dobrze widoczne,
odporne na warunki atmosferyczne, numery i symbole niecieralne, pozostawaæ podczas przewozu
na swoich miejscach, niezale¿nie od pozycji, w której znajduje siê pojazd oraz pozostawaæ czytelne
po piêtnastominutowym przebywaniu w ogniu.

Prawid³owe oznakowanie jednostki transportowej
Jednostki transportowe przewo¿¹ce tylko jeden
rodzaj paliwa oznacza siê, umieszczaj¹c z przodu
i z ty³u jednostki transportowej tablice pomarañczowe z numerami zagro¿enia i numerem UN towaru
niebezpiecznego (rys. 4.).
Jednostka transportowa, zawieraj¹ca wielokomorow¹ cysternê lub dwie cysterny przewo¿¹ce
p³ynne paliwa, powinna byæ oznakowana w ten
sposób, ¿e na obu bokach ka¿dej cysterny lub
ka¿dej komory cysterny umieszcza siê tablice barwy
pomarañczowej z numerem zagro¿enia i numerem
UN, odpowiednio dla ka¿dego rodzaju paliwa, oraz
z ty³u tablice barwy pomarañczowej (rys. 5.). Je¿eli
w takiej jednostce transportowej s¹ przewo¿one
materia³y o nr UN 1202, UN 1203, UN 1223, UN 1268
lub UN 1863, umieszczanie tablic z boku cysterny
nie jest wymagane – na tablicach znajduj¹cych siê
z przodu i z ty³u jednostki transportowej nale¿y
umieciæ wówczas numer zagro¿enia i numer UN
najniebezpieczniejszego z przewo¿onych paliw,
tzn. materia³u charakteryzuj¹cego siê najni¿sz¹
temperatur¹ zap³onu (rys. 6.). Opisane wymagania
odnosz¹ce siê do tablic maj¹ równie¿ zastosowanie
do pró¿nych, nieoczyszczonych jednostek transportowych.
W przypadku przejazdu pustych, oczyszczonych
cystern, tablice barwy pomarañczowej i nalepki
powinny byæ zdjête lub zakryte, a materia³ zakrywaj¹cy powinien wytrzymaæ piêtnastominutowe
dzia³anie ognia.

Wymagane wyposa¿enie i dokumentacja
Wyposa¿enie przeciwpo¿arowe
Niezale¿nie od wyposa¿enia wymaganego w ustawach: Prawo o ruchu drogowym [7]
i o transporcie drogowym [8], jednostki transportowe przewo¿¹ce p³ynne paliwa powinny byæ
wyposa¿one w okrelony sprzêt (opisany ni¿ej)
i ganice proszkowe do gaszenia grup po¿arów A,
B i C. W ka¿dej jednostce transportowej musi siê
znajdowaæ co najmniej jedna ganica przenona
o minimalnej pojemnoci ca³kowitej 2 kg proszku
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Rys. 6. Oznakowanie pojazdu-cysterny i jednostki transportowej przewo¿¹cej tylko UN 1203 lub przewo¿¹cej UN 1202
i UN 1203 w osobnych komorach cysterny lub osobnych cysternach
Fig. 6. The marking a tanker and a transport unit transporting only UN 1203 or UN 1202 and UN 1203 in separate chambers
of the tanker or separate tankers

ganiczego do gaszenia po¿aru silnika lub kabiny,
oraz dodatkowo, w zale¿noci od dopuszczalnej
masy ca³kowitej jednostki transportowej:
a) jedn¹ lub wiêcej ganic przenonych o minimalnej pojemnoci ca³kowitej 8 kg proszku ganiczego,
przy czym zawartoæ co najmniej jednej ganicy
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 6 kg (w praktyce ganice
2 kg + 6 kg) dla jednostek transportowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 t do 7,5 t (w³¹cznie)
b) jedn¹ lub wiêcej ganic przenonych o minimalnej pojemnoci ca³kowitej 12 kg proszku ganiczego, przy czym zawartoæ co najmniej jednej
ganicy nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 6 kg (w praktyce
ganice 6 kg + 6 kg) dla jednostek transportowych
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pow. 7,5 t (rys. 7.).
Pojemnoæ ganicy wymaganej do gaszenia po¿aru kabiny lub silnika mo¿e byæ wliczona do zawartoci
ganic wymaganych dodatkowo w pkt. a) lub b).
Ganice powinny byæ zaopatrzone w plombê
potwierdzaj¹c¹, ¿e nie by³y u¿ywane, oznakowane
znakiem zgodnoci z norm¹ oraz napisem wskazuj¹cym
datê (miesi¹c, rok) nastêpnej kontroli. Sposób zamontowania ganic na jednostce transportowej powinien
zapewniaæ za³odze pojazdu ³atwy dostêp do pojazdu
oraz chroniæ sprzêt przed dzia³aniem czynników atmosferycznych, co wp³ywa na jego bezpieczn¹ eksploatacjê.

– parê rêkawic ochronnych dla ka¿dego cz³onka
za³ogi
– ochronê oczu (np. okulary ochronne) dla
ka¿dego cz³onka za³ogi
– p³yn do p³ukania oczu
– ³opatê
– os³onê otworów kanalizacyjnych
– pojemnik z tworzywa sztucznego do zbierania
pozosta³oci.

Inne wyposa¿enie

Z towarów niebezpiecznych zosta³a wyodrêbniona grupa zwana towarami niebezpiecznymi
du¿ego ryzyka ze wzglêdu na mo¿liwoæ u¿ycia
ich niezgodnie z przeznaczeniem – przede wszystkim w zamachach terrorystycznych – i spowodowaæ
w ten sposób powa¿ne nastêpstwa w postaci
licznych ofiar lub du¿ych zniszczeñ. Do tej grupy
s¹ zaliczone paliwa p³ynne I i II grupy pakowania
(tab. 2.) przewo¿one w cysternie w iloci powy¿ej
3000 l, co oznacza, ¿e konieczne jest podjêcie rodków ostro¿noci w celu zminimalizowania ryzyka
kradzie¿y lub u¿ycia prowadz¹cego do zagro¿enia
dla ludzi, mienia i rodowiska. W tym celu przewonicy, nadawcy, odbiorcy i inni uczestnicy przewozu
musz¹ opracowaæ i wdro¿yæ plan ochrony, który
powinien obejmowaæ nastêpuj¹ce elementy:
– szczegó³owy podzia³ obowi¹zków w zakresie
ochrony wraz ze wskazaniem kompetentnych i wykwalifikowanych osób, które posiadaj¹ odpowiednie
uprawnienia do ich wykonywania
– wykaz paliw p³ynnych podlegaj¹cych ochronie

Jednostka transportowa przewo¿¹ca p³ynne
paliwa powinna byæ wyposa¿ona w sprzêt zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo za³ogi, ³adunku oraz innych
u¿ytkowników dróg publicznych w razie awaryjnego
postoju jednostki (rys. 7.). Tak wiêc, zgodnie z przepisami ADR, jednostka transportowa przewo¿¹ca
paliwa p³ynne powinna byæ wyposa¿ona w:
– klin do podk³adania pod ko³a, co najmniej jeden
na ka¿dy pojazd, o odpowiednim rozmiarze w stosunku do dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu
oraz rednicy kó³
– dwa stoj¹ce znaki ostrzegawcze (np. pacho³ki
odblaskowe, trójk¹ty odblaskowe lub lampy b³yskowe o wietle barwy pomarañczowej, zasilane
niezale¿nie od instalacji elektrycznej pojazdu)
– kamizelkê ostrzegawcz¹ lub ubranie ostrzegawcze dla ka¿dego cz³onka za³ogi pojazdu
– przenone urz¹dzenie owietleniowe (latarkê)
wykonane w wersji przeciwwybuchowej dla ka¿dego cz³onka za³ogi pojazdu

Wymagane dokumenty
Niezale¿nie od dokumentów wymaganych
w ustawach [7, 8], w jednostce transportowej
powinny byæ przewo¿one nastêpuj¹ce dokumenty:
dokument przewozowy, instrukcje pisemne dla
za³ogi, dokumenty to¿samoci wszystkich cz³onków
za³ogi, zawieraj¹ce ich fotografie, wiadectwo
dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych
towarów niebezpiecznych oraz zawiadczenie
o przeszkoleniu kierowcy pojazdów przewo¿¹cych
towary niebezpieczne ADR.

Plan ochrony towarów niebezpiecznych
du¿ego ryzyka

Podsumowanie
kamizelka dla ka¿dego
cz³onka za³ogi pojazdu

³opata
os³ona otworów kanalizacyjnych
pojemnik do zbierania pozosta³oci
rêkawice dla ka¿dego cz³onka za³ogi
okulary dla ka¿dego cz³onka za³ogi
p³yn do p³ukania oczu

instrukcja pisemna

ganice proszkowe
ABC

nalepka na cysternê

apteczka
obudowa:
pokrowiec

tablica
numeryczna
latarka dla ka¿dego
cz³onka za³ogi pojazdu

2 trójk¹ty

2 pacho³ki

pojemnik

tablica
numeryczna

2 lampy z bateri¹

klin z uchwytem

Rys. 7. Wyposa¿enie jednostki transportowej
Fig. 7. The equipment of a transport unit

– opis wykonywanych czynnoci i ocenê
zwi¹zanych z nimi zagro¿eñ, z uwzglêdnieniem
postojów, przechowywania paliw – przed, podczas
i po przewozie, w pojedzie lub cysternie – a tak¿e
czasowego przechowywania towarów niebezpiecznych zwi¹zanego ze zmian¹ rodzaju transportu lub
rodka transportu
– szczegó³owy wykaz rodków, które powinny
byæ zastosowane w celu zminimalizowania zagro¿eñ, odpowiednio do zakresu obowi¹zków i odpowiedzialnoci uczestników przewozu, obejmuj¹cy:
a) szkolenie
b) procedury postêpowania (np. reagowanie
w stanach zagro¿enia, kontrola pracowników nowo
przyjêtych i zmieniaj¹cych stanowiska)
c) dzia³ania praktyczne (np. wybór i korzystanie
ze znanych tras przewozu)
d) wyposa¿enie i inne rodki, u¿yte w celu zminimalizowania zagro¿eñ
– procedury powiadamiania i postêpowania
w przypadku zagro¿eñ, nieprzestrzegania zasad
bezpieczeñstwa i zwi¹zanych z nimi zdarzeñ
– procedury oceny i testowania planów ochrony
oraz procedury przegl¹dów okresowych i aktualizacji tych planów
– rodki zapewniaj¹ce ochronê informacji
o transporcie zawartych w planie ochrony
– rodki zapewniaj¹ce ograniczenie dostêpu
do informacji o operacjach transportowych
zawartych w planie ochrony wy³¹cznie do osób
upowa¿nionych.

Przewóz materia³ów niebezpiecznych
tunelami
Przewóz materia³ów niebezpiecznych podlega
ograniczeniom w ruchu tunelami. Regulacje te
realizowane s¹ poprzez zakwalifikowanie tuneli
do jednej z kategorii: A, B, C, D, E i umieszczenie
przed nimi znaku zakazu wjazdu B-13a wraz
z tabliczk¹ wskazuj¹c¹ kategoriê tunelu oznaczo-

B

C

D

E

Rys. 8. Znak i tabliczki reguluj¹ce ruch pojazdów przewo¿¹cych towary niebezpieczne tunelami
Fig. 8. The road sign and plates regulating the movement
of vehicles transporting dangerous goods through tunnels

n¹ literami B, C, D, E (rys. 8.). Kategoria A tunelu
nie wprowadza ograniczeñ w ruchu pojazdów
przewo¿¹cych towary niebezpieczne. W przypadku
zakazu wjazdu do tunelu powinny byæ wskazane
drogi alternatywne.
Przejazd jednostki transportowej przez tunel
wymaga odpowiedzialnego, rozwa¿nego i bezpiecznego zachowania:
• Przed dojechaniem do tunelu nale¿y sprawdziæ
poziom paliwa, poziom p³ynów eksploatacyjnych,
hamulce, owietlenie, ganice i stan techniczny
cysterny.
• Przed wjazdem do tunelu nale¿y w³¹czyæ
wiat³a, nastawiæ radio na czêstotliwoæ (podan¹
na znaku informacyjnym), na której s¹ podawane
komunikaty, stosowaæ siê do znaków, nie paliæ
papierosów, nie u¿ywaæ telefonu komórkowego.
• W tunelu nale¿y zachowaæ bezpieczn¹ odleg³oæ od poprzedzaj¹cego pojazdu. Nie wolno
wyprzedzaæ w tunelach o ruchu dwustronnym,
zawracaæ ani zatrzymywaæ siê (z wyj¹tkiem sytuacji
awaryjnych).
• Jeli powsta³ korek, nale¿y w³¹czyæ wiat³a
awaryjne i zachowaæ bezpieczny odstêp od poprzedzaj¹cego pojazdu. W razie postoju trzeba wy³¹czyæ
silnik, s³uchaæ i stosowaæ siê do informacji podawanych przez radio, wykonywaæ zalecenia personelu
drogowego.
• W przypadku udzia³u w wypadku nale¿y
w³¹czyæ wiat³a awaryjne, wy³¹czyæ silnik i zostawiæ
kluczyki w stacyjce, wezwaæ pomoc za pomoc¹
telefonu alarmowego (nie u¿ywaæ telefonu komórkowego).
• W razie po¿aru pojazdu, którym siê poruszamy,
nale¿y w³¹czyæ wiat³a awaryjne i wyjechaæ z tunelu
– a je¿eli jest to niemo¿liwe, wy³¹czyæ silnik, zostawiæ
kluczyki w stacyjce, wezwaæ pomoc za pomoc¹
telefonu alarmowego (nie u¿ywaæ telefonu komórkowego), opuciæ pojazd i tunel (kierowca,
jeli jest to bezpieczne, pozostaje przy pojedzie).
• W przypadku po¿aru innego pojazdu nale¿y
zachowaæ bezpieczn¹ odleg³oæ od niego, ustawiæ
pojazd w sposób umo¿liwiaj¹cy dojazd s³u¿b ratunkowych, wy³¹czyæ silnik, zostawiæ kluczyki w stacyjce
i opuciæ pojazd (kierowca, jeli jest to bezpieczne,
pozostaje przy pojedzie). Pomoc nale¿y wezwaæ
u¿ywaj¹c telefonu alarmowego (nie korzystaæ z telefonu komórkowego). Nale¿y pomóc innym osobom
opuciæ tunel, a jeli to mo¿liwe, przyst¹piæ do gaszenia
po¿aru przy zastosowaniu dostêpnych rodków oraz
udzieliæ pierwszej pomocy. Obowi¹zuje zasada: je¿eli
nie uczestniczysz w akcji ratunkowej, opuæ tunel.
Podczas wypadku przede wszystkim zapewnij
bezpieczeñstwo sobie, póniej ratuj innych.

Jednym z elementów wp³ywaj¹cych na bezpieczeñstwo na drogach publicznych jest bezpieczny
przewóz p³ynnych paliw. Zasady przewozu paliw
p³ynnych reguluje Umowa europejska dotycz¹ca
miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych nazywana powszechnie
umow¹ ADR. Przewonik przewo¿¹cy paliwa p³ynne
musi stosowaæ siê do ogólnych przepisów o ruchu
drogowym oraz zasad bezpieczeñstwa dotycz¹cych
tego rodzaju towarów przedstawionych w umowie
ADR. Pod pojêciem transportu paliw p³ynnych nale¿y
rozumieæ nie tylko sam przewóz z punktu A do punktu B, ale równie¿ czynnoci zwi¹zane z przygotowaniem tego transportu, a zatem nape³nienie cysterny
i przygotowanie jej do ruchu po drogach publicznych
oraz roz³adunek i przekazanie opró¿nionej cysterny
przewonikowi. Prawid³owe, zgodne z opisanymi
w artykule zasadami nape³nienia i przygotowania
cysterny z paliwem p³ynnym do transportu oraz
jej przewóz i opró¿nienie w miejscach roz³adunku
zapewnia bezpieczeñstwo dla u¿ytkowników dróg
i osób postronnych oraz rodowiska naturalnego.
Oznakowanie pojazdów przewo¿¹cych paliwa
p³ynne jest informacj¹ nie tylko dla samych przewoników tych towarów, ale równie¿ dla innych
uczestników ruchu drogowego. Kierowcy pojazdów
napotykaj¹cy na swej drodze pojazd oznakowany
pomarañczowymi tablicami powinni zachowaæ
szczególn¹ ostro¿noæ. Powinni mieæ wiadomoæ,
¿e spowodowanie utrudnienia ruchu takiego pojazdu, a nawet drobnej kolizji z takim pojazdem mo¿e
doprowadziæ do wypadku o powa¿nych skutkach
dla zdrowia i bezpieczeñstwa u¿ytkowników dróg
publicznych, szkód w rodowisku naturalnym i strat
materialnych.
Tak¿e dla s³u¿b ratowniczych tablice pomarañczowe i nalepki s¹ informacj¹ dotycz¹c¹ zagro¿enia
jakie stwarza transportowany towar i jakie dzia³ania
ratownicze nale¿y podj¹æ w celu zapewnienia bezpieczeñstwa osobom postronnym i ograniczenia
szkód.
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