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MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH  

W ASPEKCIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 

 

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) stanowią ważny element podstawowego układu dróg dla podróży długodystansowych. 

Mają też istotne znaczenie dla planowania przewozu towarów, w tym towarów niebezpiecznych, które wymagają od przewoźnika 

i kierowcy zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa transportu. W Polsce  MOP są lokalizowane wyłącznie przy dro-

gach klas A (autostrady) i S (drogi ekspresowe). Jednocześnie zauważalny jest niewielki udział MOP zapewniających wysoki 

standard bezpieczeństwa, przez zapewnienie monitoringu lub ochrony miejsc postojowych.  

W artykule autorzy przedstawiają przegląd przepisów prawa jakie wiążą się z tematyką przewozów materiałów niebezpiecz-

nych w kontekście postoju pojazdów na MOP. Scharakteryzowano również ogólną sytuację MOP w Polsce uwzględniając bez-

pieczeństwo przewożenia ładunków i dostępność MOP o podwyższonych standardach ochrony pojazdów. 

 

WSTĘP 

Każdego dnia towary niebezpieczne są przedmiotem transportu 
na całym świecie. W Polsce stanowią ok. 10% ogólnej masy wszyst-
kich przewiezionych ładunków. Liczne surowce i produkty niebez-
pieczne dla życia, zdrowia lub środowiska transportowane są często 
wzdłuż terenów zamieszkałych. Dlatego przewóz tego typu towarów 
wymaga doświadczenia, specjalistycznej wiedzy oraz przestrzegania 
unormowań prawnych. Niemniej transportowi towarów niebezpiecz-
nych towarzyszy podwyższone ryzyko nie tylko pod względem ewen-
tualnych skutków awarii czy wypadku, ale także związane z możliwo-
ścią ingerencji osób nieuprawnionych w sposób zabezpieczenia ła-
dunku czy nawet kradzieży towarów o dużej wartości, bądź stanowią-
cych ogólne zagrożenie (np. substancje promieniotwórcze). 

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) są ważnym elementem in-
frastruktury znajdującym się przy autostradach i drogach ekspreso-
wych. Spełniają wiele funkcji, z których główną jest zaspokajanie po-
trzeb osób podróżujących. Zdarza się jednak, że parkingi nie są do-
statecznie oświetlone albo brakuje na nich specjalistycznych miejsc 
parkingowych, przez co zostaje ograniczony dostęp do tego typu in-
frastruktury wybranym grupom pojazdów. Niestety pomimo tego, że 
MOP powinny zapewniać bezpieczeństwo przebywającym tam kie-
rowcom oraz ich pojazdom, nie zawsze właściwie spełniają swoją 
funkcję. 

1. MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH 

Na drogach o ograniczonej dostępności, czyli autostradach 
i drogach ekspresowych, kierujący mogą zatrzymywać się jedynie 
w miejscach do tego wyznaczonych. Do tego celu służą Miejsca Ob-
sługi Podróżnych, czyli wydzielone tereny w pasie drogowym (ale 
poza koroną drogi), które wyposażone są w szeroko rozumianą infra-
strukturę – urządzenia mogące zaspokajać potrzeby podróżnych i 
umożliwiać postój pojazdów. 

Zainteresowanie osób podróżujących punktami wypoczynko-
wymi czy usługowymi zależne jest przede wszystkim od długości i 
celu podróży, pory roku i pory dnia, rodzaju pojazdu, sytuacji finan-
sowej podróżnych, a także miejsca położenia MOP i jego atrakcyjno-
ści. Ostatnie dwa aspekty są stosunkowo ważne ze względu na to, 
że osoby podróżujące samochodami zazwyczaj wybierają MOP, w 

jakim będą mogli zaspokoić swoje potrzeby w oczekiwany sposób 
(np. obecność ulubionej restauracji, zaufana stacja paliw). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. z 2002 r. nr 12, poz. 116) 
autostradę należy wyposażyć w Miejsca Obsługi Podróżnych. Ich 
usytuowanie dotyczy jedynie dwóch klas dróg: A (autostrad) oraz S 
(dróg ekspresowych). Szczegółowe wymogi dotyczące MOP bezpo-
średnio wynikają z treści tego rozporządzenia [1]. 

Obowiązujące w Polsce przepisy wyróżniają [2]: 
a) MOP I – spełniający funkcje wypoczynkowe, wyposażony w miej-

sca postojowe na parkingu, jezdnie manewrowe, urządzenia sa-
nitarne, wypoczynkowe oraz oświetlenie; na jego terenie mogą 
także znajdować się niewielkie obiekty gastronomiczne (rys. 1), 

 
Rys. 1. Przykładowe zagospodarowanie MOP I (A – „ściana” zieleni, 
B – zieleń zacieniająca stanowiska postojowe, C – pole widoczności, 
D – strefa spożywania posiłków, E – strefa rekreacji, F – strefa sani-
tariatów, G – strefa czynnej rekreacji) [3] 
 
b) MOP II – spełniający funkcje wypoczynkowo-usługowe, wyposa-

żony w obiekty znajdujące się w MOP I oraz dodatkowo w stację 
paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczne, 
handlowe oraz informacji turystycznej (rys. 2), 

 
Rys. 2. Przykładowe zagospodarowanie MOP II (A – „ściana” zieleni, 
B – zieleń zacieniająca stanowiska postojowe, C – pole widoczności, 
D – strefa spożywania posiłków, E – strefa rekreacji, F – strefa usług 
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i sanitariatów, G – strefa czynnej rekreacji, H – wjazd z drogi ze-
wnętrznej dla pojazdów obsługi i zaopatrzenia) [3] 
 
c) MOP III – spełniający funkcje wypoczynkowe i usługowe, wypo-

sażony w obiekty znajdujące się w MOP II oraz obiekty nocle-
gowe, pocztę, bank, biura turystyczne, biura ubezpieczeniowe – 
w zależności od potrzeb (rys. 3). 

 
Rys. 3. Przykładowe zagospodarowanie MOP III (A – „ściana” zieleni, 
B – zieleń zacieniająca stanowiska postojowe, C – pole widoczności, 
D – strefa spożywania posiłków, E – strefa rekreacji, F – strefa usług 
i sanitariatów, G – strefa czynnej rekreacji, H – wjazd z drogi ze-
wnętrznej dla pojazdów obsługi i zaopatrzenia) [3] 
 

Niezależnie od rodzaju, MOP powinno zapewnić kompleksową 
obsługę uczestników ruchu oraz pozwolić na zaspokojenie ich pod-
stawowych potrzeb. 

1.1. Lokalizacja Miejsc Obsługi Podróżnych 

Wybór lokalizacji MOP jest kluczowym aspektem, który należy 
brać pod uwagę już na etapie planowania budowy drogi. Obszar, 
w którym zostanie wybudowane musi spełniać wiele kryteriów oraz 
charakteryzować się określonymi parametrami zawartymi w rozpo-
rządzeniu [2]. Lokalizacja MOP powinna spełniać warunki bezpie-
czeństwa, ruchu, widoczności, estetyki, zdrowotne oraz środowi-
skowe. 

Lokalizacja MOP nie może negatywnie wpływać na bezpieczeń-
stwo ruchu oraz na przepustowość drogi, w związku z czym miejsca 
te lokalizuje się oddzielnie dla każdego kierunku ruchu. Jednocześnie 
nie mogą to być miejsca zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogo-
wego, m. in. [2]: 
a) w strefie oddziaływania węzła (w miejscu przecinania się dwóch 

dróg klasy A lub S), 
b) ograniczające widoczność wjazdu na jezdnię autostrady, 
c) na odcinku jezdni o nachyleniu większym niż 4%, 
d) po wewnętrznej stronie łuku poziomego, 
e) nie bliżej usytuowane od wierzchołka łuku wypukłego niż mini-

malna wymagana odległość widoczności na zatrzymanie, 
f) na odcinku z dodatkowym pasem ruchu. 

W przypadku, gdy MOP I usytuowany jest po przeciwnej stronie 
MOP II lub MOP III, ze względów bezpieczeństwa miejsca te łączone 
są ze sobą bezkolizyjnym przejściem dla pieszych (np. nadziemnym 
przejściem dla pieszych). 

Wjazd do MOP odbywa się zawsze pasem wyłączania, nato-
miast wyjazd z terenu MOP – pasem włączania. Dzięki temu kieru-
jący zmniejszający prędkość w celu wjazdu na MOP nie będą stano-
wić zagrożenia osobom jadącym za nimi. Analogicznie kierowcy 
opuszczający MOP i stopniowo rozwijający prędkość nie będą zagro-
żeniem dla pojazdów nadjeżdżających z tyłu. 

Odległości pomiędzy sąsiednimi MOP na drodze klasy A po-
winny być nie mniejsze niż 15 km, natomiast odległość MOP od przej-
ścia granicznego – nie mniejsza niż 3 km. Dla dróg klasy S wartości 
tych odległości wynoszą odpowiednio – 10 km i 1,5 km. 

Na terenie MOP powinien znajdować się sprzęt ratowniczy oraz 
urządzenia ochrony przeciwpożarowej. W rozporządzeniu zazna-
czono także, że na całym obszarze MOP dozwolone jest umieszcza-
nie reklam oraz tablic informacyjnych, które nie są związane z orga-
nizacją ruchu pojazdów – zgodnie z regulującymi to odrębnymi prze-
pisami. 

2. STANOWISKA POSTOJOWE 

Głównymi elementami wyposażenia wszystkich rodzajów MOP 
są miejsca postojowe. Część parkingowa stanowi więc nieodłączny 
element każdego MOP. Liczbę stanowisk postojowych oraz liczbę 
stanowisk na stacji paliw (MOP II i MOP III) określa się indywidualnie. 
Liczby te są uzależnione od natężenia SDRR (czyli średniego dobo-
wego ruchu w roku), od przewidywanego zapotrzebowania ilości za-
trzymujących się samochodów oraz od gęstości występowania MOP 
na danym odcinku autostrady. 

Na obszarze MOP w każdym zespole stanowisk postojowych dla 
samochodów osobowych powinny znaleźć się co najmniej dwa sta-
nowiska postojowe przeznaczone dla samochodów osób niepełno-
sprawnych – miejsca specjalnie oznakowane i umieszczone stosun-
kowo blisko wejść do obiektów wypoczynkowych i usługowych. Urzą-
dzenia techniczne znajdujące się na MOP także powinny być odpo-
wiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w taki 
sposób, aby ich użytkowanie nie stanowiło problemu. 

W miarę potrzeb wykonuje się także stanowiska umożliwiające 
przeprowadzenie kontroli technicznej pojazdów oraz miejsca posto-
jowe dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 

2.1. Parametry miejsc postojowych dla samochodów  
ciężarowych 

Wymiary miejsc postojowych w zależności od kąta usytuowania 
w stosunku do krawędzi jezdni manewrowej powinny być większe 
bądź równe wymiarom zawartym w tabeli 1. 
 

Tab. 1. Wymiary stanowisk postojowych  
dla samochodów ciężarowych [2] 

Rodzaj pojazdu Kąt usytuowania [°] Długość [m] Szerokość [m] 

Samochód ciężarowy 90 0 8,0 15,0 3,5 3,0 

Samochód ciężarowy 
z przyczepą 

90 60 0 19,0 19,0 30,0 3,5 3,5 3,0 

Pojazd członowy (cię-
żarowy z naczepą) 

90 60 0 19,0 19,0 30,0 3,5 3,5 3,0 

 
Stanowiska postojowe przeznaczone dla pojazdów członowych 

lub samochodów ciężarowych z przyczepą powinny być wykonane 
jako przelotowe. W przypadku, gdy kąt usytuowania w stosunku do 
krawędzi jezdni manewrowej ma inną wartość niż podana w tabeli 1, 
należy zachować wymiary przypisane dla kąta 90°. 

2.2. Parametry jezdni manewrowej przy miejscach postojo-
wych dla samochodów ciężarowych 

W Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi po-
winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie określono także 
minimalne wymiary jezdni, które bezpośrednio przylegają do miejsc 
postojowych. Szerokość jezdni manewrowej jest uzależniona od kąta 
usytuowania stanowiska postojowego względem krawędzi tejże 
jezdni. Wartości odpowiadające wybranym kątom zestawiono w ta-
beli 2. W przypadku, gdy wartość kąta jest inna niż w poniższym ze-
stawieniu, powinna być przyjęta taka szerokość, jak dla najbliższego 
większego kąta.  
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Tab. 2. Szerokość jezdni manewrowej przy miejscach postojowych 
dla samochodów ciężarowych [2] 

Rodzaj pojazdu 
Kąt usytuowania stanowiska 

względem krawędzi jezdni ma-
newrowej [°] 

Szerokość jezdni ma-
newrowej [m] 

Samochód ciężarowy 

90 12,0 

60 7,5 

45 6,0 

0 3,5 

3. PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 

Transport towarów niebezpiecznych wiąże się z wysokim ryzy-
kiem, a niewłaściwe postępowanie z tego typu ładunkami może być 
zagrożeniem nie tylko dla kierującego pojazdem czy uczestników ru-
chu, ale także dla środowiska naturalnego. W związku z tym nadrzęd-
nym obowiązkiem jest dołożenie należytej staranności podczas 
transportu substancji niebezpiecznych oraz zapewnienie bezpie-
czeństwa osobom znajdującym się w ewentualnym polu rażenia. 

Materiałem lub towarem niebezpiecznym określa się takie 
przedmioty lub produkty, których przewóz jest zabroniony, bądź do-
puszczony jedynie na warunkach ściśle określonych prawem. 
W aspekcie umowy ADR mogą to być substancje lub preparaty mię-
dzy innymi o właściwościach wybuchowych, utleniających, żrących, 
palnych, trujących, samozapalnych, promieniotwórczych, a także za-
grażających środowisku naturalnemu. 

3.1. Podstawa prawna przewozu towarów niebezpiecznych 

Istnieje wiele przepisów międzynarodowych i krajowych regulu-
jących przewóz towarów niebezpiecznych. Celem wprowadzenia tak 
wielu aktów prawnych jest zapewnienie jak najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa ludzi oraz wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie 
nieprawidłowości związanych z transportem towarów niebezpiecz-
nych przy jednoczesnym zachowaniu możliwości przewozu tego typu 
towarów. Do ograniczenia prawdopodobieństwa zaistnienia wypad-
ków drogowych z udziałem pojazdów przewożących materiały nie-
bezpieczne znacząco przyczyniają się przepisy, które regulują ten ro-
dzaj przewozu. 

Zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i w innych krajach znaj-
dujących się w Europie, najważniejszą umową regulującą transport 
towarów niebezpiecznych jest umowa ADR [4]. To międzynarodowa 
konwencja, która dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych. Spo-
rządzono ją w 1957 roku w Genewie, natomiast w Polsce ratyfiko-
wano w 1975 roku. Obecnie obowiązuje w 48 państwach [5]. Umowę 
ADR nowelizuje się co dwa lata, a obecnie obowiązującą jest umowa 
na lata 2015-2017. 

Integralną częścią umowy ADR są dwa załączniki – A i B, w któ-
rych zawarte są przepisy regulujące warunki przewozu towarów nie-
bezpiecznych w międzynarodowym transporcie drogowym. 

W załączniku A określono podział wszystkich materiałów niebez-
piecznych na 13 grup (w tym 9 klas), ich klasyfikację wewnątrz po-
szczególnych klas, przepisy dotyczące opakowań i cystern, a także 
warunki przewozu, załadunku, wyładunku i przeładunku towarów nie-
bezpiecznych. Ogólny podział na klasy i grupy przedstawiono poniżej 
[6]: 
Klasa 1  – Materiały i przedmioty wybuchowe 
Klasa 2  – Gazy 
Klasa 3  – Materiały ciekłe zapalne 
Klasa 4.1  – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne 

i materiały wybuchowe stałe odczulone 
Klasa 4.2  – Materiały samozapalne 

Klasa 4.3  – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy 
palne 

Klasa 5.1 – Materiały utleniające 
Klasa 5.2  – Nadtlenki organiczne 
Klasa 6.1  – Materiały trujące 
Klasa 6.2  – Materiały zakaźne 
Klasa 7  – Materiały promieniotwórcze 
Klasa 8  – Materiały żrące 
Klasa 9  – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne 

Załącznik B precyzuje warunki przewozu poszczególnych towa-
rów niebezpiecznych, warunki techniczne pojazdów samochodowych 
oraz warunki, które muszą być spełnione przez cysterny, przyczepy, 
naczepy i kontenery, warunki oznakowania pojazdów, a także doku-
menty niezbędne przy przewozach towarów niebezpiecznych itd. [6]. 

Regulacje przewozu towarów niebezpiecznych zawarte są m. in. 
w dyrektywach unijnych np. Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu 
lądowego towarów niebezpiecznych, Dyrektywa Rady 95/50/WE z 
dnia 6 października 1995 r. w sprawie ujednoliconych procedur kon-
troli drogowego transportu towarów niebezpiecznych. Głównymi 
przepisami, które regulują przewóz towarów niebezpiecznych w Pol-
sce są ustawy i rozporządzenia m. in. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 
r. o przewozie towarów niebezpiecznych, Ustawa z dnia 21 czerwca 
2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cy-
wilnego, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

4. MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH W ASPEKCIE  
POSTOJU POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY 
NIEBEZPIECZNE 

Postój pojazdu i odpoczynek kierowcy jest nieodłącznym ele-
mentem każdej długiej podróży. Kierujący pojazdami z ładunkiem 
niebezpiecznym nie mają jednak tak dużej swobody w wyborze miej-
sca odpoczynku jak podróżujący samochodami osobowymi. Wiąże 
się to z przepisami, które regulują i ściśle określają warunki postoju 
takich pojazdów. 

Zatrzymanie lub postój pojazdu przewożącego towary niebez-
pieczne odbywać się może na ogólnodostępnych parkingach w przy-
padku, gdy wjazd na te parkingi nie jest zabroniony odpowiednim 
znakiem drogowym takim jak np. B-13, B-13/14, B-13a lub B-14 (rys. 
4) oraz jeżeli znajdują się na jego terenie specjalnie wydzielone do 
tego miejsca. Zakaz wjazdu może być spowodowany bliskością: ob-
szarów o wysokiej wrażliwości ekologicznej (np. parki narodowe, re-
zerwaty przyrody, pomniki przyrody, ujęcia wody pitnej), niebezpiecz-
nych instalacji przemysłowych lub niekorzystnych warunków do prze-
prowadzenia ewentualnej akcji ratunkowej [6]. 

 
Rys. 4. Znaki zakazu dotyczące pojazdów z materiałami niebezpiecz-
nymi [7]: 
B-13 „zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo 
zapalnymi", 
B-13/14 – połączenie znaków B-13 i B-14, 
B-13a „zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi", 
B-14 „zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić 
wodę". 

 
Powyższe znaki stosuje się także w celu wyeliminowania z ru-

chu pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach, dla 
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których wymagane jest oznakowanie pojazdów specjalnymi poma-
rańczowymi tablicami ostrzegawczymi. Znaki te mają zastosowanie 
jedynie w przypadku, gdy możliwe jest skierowanie ruchu na trasę 
alternatywną, po której mogą poruszać się pojazdy przewożące to-
wary niebezpieczne, np. obwodnicę miasta, drogę omijającą tunel itp. 

Znak B-13 dotyczy pojazdów przewożących towary niebez-
pieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2 oraz klasy 2 (tylko gazów pal-
nych). Umieszcza się go na drogach, na których w razie awarii bądź 
wypadku uszkodzony pojazd może stanowić duże zagrożenie za-
równo dla osób, jak i budynków. Znak B-13a dotyczy wszystkich po-
jazdów przewożących towary niebezpieczne. Umieszczany jest w ta-
kich miejscach, w których w razie wypadku bądź awarii pojazd może 
stanowić szczególnie duże zagrożenie dla osób, mienia lub środowi-
ska. Znak B-14 dotyczy pojazdów przewożących towary niebez-
pieczne klas: 2 (tylko gazy żrące i trujące), 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, 9 (ma-
teriały zagrażające środowisku). Znak ten umieszczany jest na dro-
gach w okolicach zbiorników lub cieków wodnych o wysokiej klasie 
czystości, np. źródeł rzek, jezior i zbiorników wody pitnej [7]. 

4.1. Postój pojazdów przewożących towary niebezpieczne 

Każdy pojazd przewożący materiały niebezpieczne musi być od-
powiednio oznakowany, aby inni uczestnicy ruchu mogli rozpoznać, 
co jest jego ładunkiem oraz jakiego typu substancje przewozi. 

Istnieje kilka sytuacji, z powodu których kierowca przewożący 
materiały niebezpieczne może zatrzymać pojazd w celu postoju. Są 
to: obsługa ładunku (załadunek, przeładunek, rozładunek), kontrola 
drogowa, przerwa na odpoczynek kierowcy, niekorzystne warunki 
pogodowe zagrażające bezpieczeństwu oraz awaria pojazdu [8]. 

Parkingi 

Z uwagi na zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeń-
stwa, pojazdów z ładunkiem o charakterze materiałów niebezpiecz-
nych nie wolno pozostawiać nawet na krótkotrwały postój w bliskiej 
okolicy miejsc zamieszkałych lub często uczęszczanych przez ludzi.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowia-
dać drogi publiczne i ich usytuowanie – przy drogach głównych (klasy 
G) oraz drogach wyższych klas, zależnie od potrzeb powinny znajdo-
wać się parkingi przeznaczone dla pojazdów przewożących towary 
niebezpieczne. Miejsca takie muszą być położone w odpowiednich 
odległościach od budynków czy elementów przyrody. Minimalna od-
ległość takiego parkingu od budynków i urządzeń inżynieryjnych nie 
związanych z parkingiem musi wynosić 30 metrów; od lasu o po-
wierzchni powyżej 3 ha, gazociągów wysokiego ciśnienia i torów ko-
lejowych – minimum 40 metrów; natomiast od budynków mieszkal-
nych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi – minimum 300 metrów 
[2]. 

Już na etapie projektowania ważnym aspektem jest ustalenie 
w porozumieniu z komendantem Państwowej Straży Pożarnej wła-
ściwym dla danego województwa i zatwierdzenie przez niego nie-
zbędnego wyposażenia parkingu przeznaczonego dla pojazdów 
przewożących materiały niebezpieczne m.in. w sprzęt gaśniczy, ma-
teriały neutralizujące, pomocnicze oraz odpowiednie odprowadzenie 
wody z uwzględnieniem możliwości wycieku substancji niebezpiecz-
nych. 

Stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne 

Wyznaczone stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących 
materiały niebezpieczne muszą spełniać wymagania określone w § 
116 i 160 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie.  

Na terenie MOP II i MOP III usytuowanym przy drodze klasy A 
lub S powinny znajdować się nie mniej niż dwa stanowiska postojowe 
dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Ich odległość 
od budynków, stanowisk postojowych dla innych pojazdów oraz urzą-
dzeń przeznaczonych dla uczestników ruchu nie może być mniejsza 
niż 30 metrów. 

Odpowiednie parametry miejsc postojowych oraz jezdni manew-
rowej przy takich miejscach zestawiono w podrozdziale 2.1. oraz 2.2. 

W związku z możliwością awarii pojazdu i wydostaniem się sub-
stancji niebezpiecznych, konieczne jest wyposażenie stanowisk po-
stojowych w oddzielny, szczelny system odwodnienia, który musi być 
zaopatrzony w urządzenia do neutralizacji ewentualnych wycieków. 
Równie ważna jest nawierzchnia, która powinna być utwardzona, nie-
nasiąkliwa oraz zapobiegająca przenikaniu materiałów niebezpiecz-
nych do gruntu i urządzeń melioracyjnych. Ukształtowanie podłoża 
stanowisk postojowych powinno uniemożliwiać rozprzestrzenianie 
się wycieków, a same miejsca postojowe nie powinny znajdować się 
w zagłębieniach terenu, a także na terenie podmokłym oraz do 10 
metrów od rowów czy studzienek. 

Zabezpieczenie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne 
podczas postoju 

Samochód ciężarowy przewożący materiały niebezpieczne, 
podczas postoju musi być odpowiednio zabezpieczony. Po zatrzyma-
niu pojazdu na przeznaczonym do tego miejscu, kierowca powinien 
zabezpieczyć pojazd hamulcem postojowym, aby samochód nie miał 
możliwości przemieszczenia się. W przypadku, gdy miejsce parkin-
gowe znajduje się na terenie pochyłym należy umieścić pod kołami 
specjalne kliny. Stosuje się je także w sytuacjach awaryjnych bądź 
podczas załadunku i wyładunku [6]. 

Nadzorowanie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne 
podczas postoju 

Ochroną powinny być objęte wszystkie towary niebezpieczne, 
które przewożone są pojazdami oznakowanymi pomarańczowymi ta-
blicami z napisami barwy czarnej. Nadzór i ochrona towarów niebez-
piecznych mają na celu uniemożliwienie użycia ich w zamachach i w 
innych działaniach przestępczych przeciwko porządkowi publicz-
nemu. Powodem stałego nadzoru jest też zapobieganie szkodliwym 
działaniom nieupoważnionych osób oraz w przypadku pożaru lub po-
dejrzenia kradzieży – powiadomienie kierowcy i odpowiednich władz. 

Ładunki w postaci materiałów niebezpiecznych mają zazwyczaj 
dużą wartość, a konieczność i sposób nadzoru nad całym pojazdem 
z racji wysokiego ryzyka nieuprawnionego rozładunku, są regulo-
wane umową ADR (dział 8.4). Kierowca wraz z uczestnikami prze-
wozu powinien zapobiegać: kradzieży całych pojazdów z ładunkiem 
w postaci materiałów niebezpiecznych, kradzieży samych towarów 
oraz zamachom na pojazdy pozostawione w miejscu postoju. Działa-
nia mające na celu zapobieganie takim sytuacjom powinny obejmo-
wać ogólne środki bezpieczeństwa, czyli weryfikację przez nadawcę 
kierowcy i przewoźnika oraz ochronę pojazdu i zapewnienie bezpie-
czeństwa w miejscu załadunku, magazynowania oraz rozładunku. 
Ważnym aspektem jest również szkolenie kadry (w tym kierowców) 
uczestniczących w przewozie oraz zapewnienie dodatkowych środ-
ków bezpieczeństwa przy transporcie towarów „dużego ryzyka” [6]. 

Pojazdy przewożące towary niebezpieczne powinny podlegać 
ciągłemu nadzorowi, a w przypadku braku takiej możliwości zezwala 
się na zaparkowanie ich bez nadzoru na terenie przedsiębiorstwa np. 
w magazynach lub w terminalach. Jednak podczas długiej podróży 
niemożliwym może okazać się postój w tego typu miejscu. W umowie 
ADR podane są trzy rodzaje miejsc spełniające odpowiednie warunki 
do postoju właściwie zabezpieczonych pojazdów z ładunkiem nie-
bezpiecznym [4]: 
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a) nadzorowany parking samochodowy, którego pracownik został 
poinformowany o miejscu, w którym znajduje się kierowca oraz o 
właściwościach przewożonego ładunku, 

b) prywatny bądź publiczny parking samochodowy, na którym po-
jazd z ładunkiem nie będzie narażony na uszkodzenia, 

c) miejsce na otwartym terenie, w bezpiecznej odległości od głów-
nych dróg i budynków mieszkalnych, oddalone od szlaków, po 
których poruszają się piesi. 
Kierowcy w pierwszej kolejności powinni korzystać z parkingów 

nadzorowanych, opisanych pod literą a). W przypadku, gdy takie 
miejsca nie są dostępne, kolejnym wyborem powinny być parkingi 
prywatne lub publiczne (litera b)). Natomiast w sytuacji braku par-
kingu w najbliższej okolicy, możliwy jest postój w miejscu opisanym 
pod literą c). 

4.2. Miejsca Obsługi Podróżnych przy polskich autostradach 
i drogach ekspresowych 

Budowa nowych odcinków dróg ekspresowych i autostrad zwią-
zana jest z potrzebą stopniowego zwiększania liczby Miejsc Obsługi 
Podróżnych. Dzięki temu możliwe jest podniesienie standardu ob-
sługi osób podróżujących drogami krajowymi. 

Dane udostępnione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad [9] na dzień 14 października 2015 wskazują na liczbę 257 
MOP usytuowanych przy drogach klasy A i S. Przy autostradach 
znajduje się ich 138, natomiast przy drogach ekspresowych – 119. 
Biorąc pod uwagę wszystkie MOP, jedynie 40 z nich sklasyfikować 
można jako MOP III, czyli miejsca z możliwością noclegu. Na terenie 
98 znajduje się stacja paliw (MOP II), a 119 stanowi MOP I, co pro-
centowo przedstawiono na rys. 5. 

 
Rys. 5. Rodzaje Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradach i dro-
gach ekspresowych w Polsce 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [9]. 
 

 

 
Rys. 6. Miejsca Obsługi Podróżnych z uwzględnieniem miejsc par-
kingowych dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [9]. 
 

Z punktu widzenia kierowcy przewożącego towary niebez-
pieczne ważnym aspektem jest to, które MOP umożliwiają postój 
tego typu pojazdów. Przy drogach klasy A i S w Polsce takich miejsc 
jest 108, co stanowi 42% wszystkich MOP (rys. 6). Jednak nie 
wszystkie z nich objęte są ochroną lub monitoringiem. Aż 35 MOP są 
przystosowane do postoju pojazdów przewożących materiały niebez-
pieczne, jednak nie zapewniają monitoringu wideo, ani nadzoru par-
kingu przez pracowników ochrony. Takie miejsca nie będą więc w 
pełni bezpieczne, a co za tym idzie – nie będą chętnie odwiedzane 
przez kierowców pojazdów z towarami niebezpiecznymi. 

4.3. Problem kradzieży ładunków 

Z badań przeprowadzonych w ramach kampanii przeciwko kra-
dzieżom w transporcie „Rzetelny Przewoźnik” i opublikowanych w ra-
porcie „Skala kradzieży w europejskim transporcie drogowym w la-
tach 2009-2011” [11] wynika, że 23% polskich przedsiębiorstw pro-
wadzących działalność związaną z transportem padło ofiarą różnego 
rodzaju przestępstw. Najczęstszymi skutkami była utrata ładunku, 
wyłudzenie towaru lub kradzież całego samochodu z naczepą. Pod 
względem sposobu dokonania przestępstwa to kradzież z włama-
niem stanowiła aż 34% wszystkich zdarzeń, natomiast kradzież 
środka transportu – 12%. Najczęstszą okolicznością przestępstw był 
postój kierowcy na terenie parkingu (30%). 

Ładunki skradzione w transporcie mają zazwyczaj niską wartość 
jednostkową i w stosunkowo łatwy sposób przestępcy mogą je sprze-
dać. Na rysunku 7 przedstawiono rodzaje najczęściej kradzionych to-
warów w Polsce (w branży transportowej). Z danych wynika, że naj-
częściej kradzione są towary takie jak: materiały niebezpieczne m .in. 
paliwo (24%), surowce (20%), sprzęt telekomunikacyjny, RTV, AGD 
(18%), artykuły spożywcze (15%), chemia gospodarcza i kosmetyki 
(8%), sprzęt komputerowy (6%), odzież (6%), alkohol oraz wyroby 
tytoniowe (5%). 
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Rys. 7. Rodzaje towarów kradzionych w transporcie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]. 

PODSUMOWANIE 

Miejsca Obsługi Podróżnych stanowią element infrastruktury 
spełniający wiele funkcji, z których główną jest zaspokajanie potrzeb 
osób podróżujących. Jednak nie każde MOP umożliwia postój pojaz-
dów przewożących towary niebezpieczne. To sprawia, że kierujący 
muszą dokładniej planować swoją podróż i dostosować ją uwzględ-
niając m. in. częstotliwość tankowania paliwa, czas pracy, odpo-
czynku i przerw na posiłki. 

Przewóz materiałów niebezpiecznych wymaga dobrej znajomo-
ści uregulowań prawnych oraz doświadczenia i wiedzy w zakresie 
przewożonych substancji. Na pojazdy z towarami niebezpiecznymi 
nałożone są duże ograniczenia wynikające ze specyfiki przewożo-
nych materiałów oraz ewentualnych skutków awarii, wypadku czy 
nieuprawnionego rozładunku. Przewóz drogowy towarów niebez-
piecznych narażony jest na liczne zagrożenia ze strony nie tylko 
uczestników ruchu, ale także osób nieuprawnionych do ingerowania 
w sposób transportu, zabezpieczenia czy załadunku towarów. 

Skala problemu związanego z niewystarczającą ilością miejsc 
postojowych przy autostradach i drogach ekspresowych dla pojaz-
dów z materiałami niebezpiecznymi jest bardzo szeroka. Kierowca 
zatrzymując pojazd z ładunkiem w miejscu niestrzeżonym bądź nie-
przystosowanym do takiego postoju, naraża nie tylko siebie na moż-
liwość utraty lub uszkodzenia towaru, ale także środowisko naturalne 
na skutki ewentualnego wydostania się przewożonych substancji 
i związanego z tym skażenia terenu. 

Zwiększenie ilości bezpiecznych MOP z miejscami postojowymi 
dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne zmniejszyłoby 
skalę problemów związanych z postojem w miejscach niestrzeżo-
nych czy niespełniających norm określonych w rozporządzeniach. 

Pożądanym jest więc, by stopniowy rozwój sieci dróg w Polsce 
powinien szedł w parze ze wzrostem standardów infrastruktury ota-
czającej drogi ekspresowe i autostrady. Rozwiązaniem może okazać 
się nie tylko budowanie nowych MOP, ale także modernizacja i po-
szerzenie asortymentu usług oferowanych w już istniejących Miej-
scach Obsługi Podróżnych. 
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Dangerous goods in the aspect of rest and parking areas 

Rest and parking areas (RaPA) are one of the core ele-

ments of long-distance travels planning. Its meaning is even 

greater regarding the route planning of dangerous goods 

transportation. Dangerous goods require then maintaining 

higher security standards, which is the obligation of both 

driver and the haulage company. RaPA are located only along 

A (highways) and S (dual carriageway) class roads in Poland. 

Moreover, there is a significant lack of RaPA providing higher 

security standards by security guards or monitoring services. 

Authors present review of applicable rules regarding dan-

gerous goods transportation in scope of RaPA places in Po-

land. Additionally, the article presents characteristic of the 

overall RaPA accessibility concerning security threat in Po-

land. 
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