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MULTIMODALNY TRANSPORT ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH 

 

W artykule przedstawiono przepisy regulujące transport ładunków niebezpiecznych różnymi środkami transportu. Pokaza-

no jak poszczególne regulacje przenikają się nawzajem i mają charakter uniwersalny. Wyszczególniono podział towarów nie-

bezpiecznych na klasy oraz wytyczne dotyczące opakowań. Na konkretnym przykładzie ładunku jakim jest schłodzony gaz - 

LNG przedstawiono zastosowanie tych przepisów w transporcie multimodalnym. 

 

WSTĘP 

Mianem ładunków niebezpiecznych określamy materiały palne, 
wybuchowe, radioaktywne, żrące czy też toksyczne. Poprzez swoje 
właściwości fizyko-chemiczne substancje te stwarzają poważne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa życia, mienia i środowiska. Każdego 
dnia miliony ton tego typu materiałów transportowanych jest na 
całym świecie, różnymi środkami transportu. Ich przewóz wymaga 
szczególnych środków ostrożności i znajomość przepisów. 

Transport towarów niebezpiecznych regulowany jest przez sze-
reg odpowiednich wytycznych, których zadaniem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa i ochrona przed wypadkami.  W celu zapewnienia 
spójności między wszystkimi gałęziami transportu Organizacja 
Narodów Zjednoczonych, opracowała jednolite kryteria klasyfikacji 
zagrożeń, warunków transportu oraz oznakowania towarów niebez-
piecznych. Dodatkowo Europejska Komisja Gospodarcza UNECE 
jest administratorem regionalnych przepisów, które stanowią jednoli-
ty mechanizm regulujący transport towarów niebezpiecznych w 
wielu gałęziach transportu. 

1. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE TRANSPORT 
ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH 

Przez lata różne kraje podejmowały działania w celu uregulo-
wania procedur przewozu ładunków niebezpiecznych. Różne ko-
deksy, przepisy i praktyki różniły się między sobą. Zarówno używa-
na terminologia jak i przepisy dotyczące magazynowana i pakowa-
nia różniły się w poszczególnych krajach i stwarzały trudności 
wszystkim zainteresowanym bezpośrednio lub pośrednio.  Parla-
ment Europejski i Rada Unii Europejskiej Dyrektywą 2008/68/WE z 
dnia 24 września 2008r. w sprawie transportu lądowego towarów 
niebezpiecznych ustanowiły jednolite zasady bezpiecznego trans-
portu międzynarodowego tychże towarów. Dyrektywa ta nie dotyczy 
transportu towarów niebezpiecznych realizowanego przez siły 
zbrojne, statki pełnomorskie na wodach morskich stanowiących 
część śródlądowych dróg wodnych oraz promów jedynie przepływa-
jących po śródlądowej drodze wodnej. Niniejsza dyrektywa zawiera 
trzy załączniki zwane aneksami. Aneks I dotyczy transportu drogo-
wego, Aneks II transportu koleją i Aneks III transportu śródlądowego 
drogą wodną. 

1.1. Transport drogowy – ADR 

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzona w Genewie 30 
września 1957 r. została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. Umo-
wa ADR jest to obszerny akt prawny, obejmujący zakresem regula-

cji szereg dziedzin związanych z przewozem towarów niebezpiecz-
nych. Składa się ona z Umowy właściwej, określającej stosunki 
prawne między uczestniczącymi stronami oraz z załączników A i B, 
które zawierają przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki 
przewozu poszczególnych towarów niebezpiecznych w transporcie 
drogowym. Przepisy umowy są nowelizowane w cyklu dwuletnim - 
uaktualniona oficjalna polska wersja językowa umowy (tekst jednoli-
ty) jest ogłaszana w Dzienniku Ustaw [5]. 

 

 
Rys. 1. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewo-
zu drogowego towarów niebezpiecznych. [8] 

1.2. Transport kolejowy - RID  

Pierwsze międzynarodowe regulacje dotyczące transportu ła-
dunków koleją pojawiły się w latach 90tych XIX wieku.  Prawie sto 
lat później sporządzono Konwencję o międzynarodowym przewozie 
kolejami (COTIF), której integralną część stanowi Regulamin dla 
międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
(Regulamin RID).  W styczniu 2017 r. wprowadzono najnowsze 
zmiany do tego regulaminu [5]. 

1.3. Transport śródlądowy - ADN  

Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu 
śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych, została 
zawarta w Genewie 26 maja 2000 r. pod auspicjami Europejskiej 
Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNE-
CE) i Centralnej komisji ds. Żeglugi na Renie (CCNR), weszła w 
życie 28 lutego 2008r. Przepisy zawarte w Umowie ADN są uaktu-
alniane regularnie w cyklu co dwa lata. W styczniu 2016 roku na 
prośbę Komitetu Wykonawczego ADN Sekretariat opublikował nowy 
skonsolidowany tekst „ADN 2017” zawierający wszystkie uzgodnio-
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ne poprawki i zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 
roku [5].   

Przepisy ADN mają zastosowanie do międzynarodowego 
przewozu towarów niebezpiecznych statkami śródlądowymi drogami 
wodnymi, jednak nie dotyczy ona statków morskich, które transpor-
tują towary niebezpieczne drogami wodnymi stanowiącymi część 
śródlądowych dróg wodnych. W tego typu transporcie zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu IMDG. 

 
Rys. 3 Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu 
śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych [6]. 

1.4. Transport morski - IMDG 

Międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Mo-
rzu SOLAS 1974, reguluje wiele aspektów dotyczących bezpie-
czeństwa w tym między innymi bezpieczny transport ładunków 
niebezpiecznych. Rozdział VII tej konwencji zawiera obowiązkowe 
przepisy regulujące transport ładunków niebezpiecznych luzem i w 
opakowaniach. Rozwinięciem tego rozdziału jest Międzynarodowy 
Morski Kodeks Ładunków Niebezpiecznych (IMDG). Kodeks ten 
powstał w 1965 roku i był wielokrotnie modyfikowany tak, aby prze-
pisy w nim zawarte uwzględniały stały postęp techniczny w przemy-
śle i nowe technologie transportu. Kodeks ten stanowi zbiór przepi-
sów, dotyczący transportu morskiego towarów niebezpiecznych w 
opakowaniach. W roku 2000 Komitet Bezpieczeństwa na Morzu 
zadecydował, że należy uczynić Kodeks IMDG dokumentem obo-
wiązkowym. W efekcie, cztery lata później od 1 stycznia 2004 roku 
kodeks stał się obligatoryjny. Podobnie jak wyżej wymienione do-
kumenty jest on cyklicznie co dwa lata uaktualniany. 

 

 

Rys. 3 Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 
[7] 

2. KLASYFIKACJA ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH.  

Zgodnie z definicją „towary niebezpieczne” to materiały i 
przedmioty, których przewóz jest zabroniony lub dopuszczony 
wyłącznie na warunkach podanych w ADR, ADN, RID lub IMDG. 
Można je przewozić w sztukach przesyłki, luzem oraz w cysternach. 
Towary niebezpieczne mogą przyjmować postać stałą (jako mate-
riały sypkie, granulowane) ciekłą i gazową. Będą nimi zatem benzy-
na, niektóre rozpuszczalniki i farby, niektóre nawozy sztuczne, 
wybrane kwasy, wiele gazów, jak choćby propan czy acetylen. Do 
towarów niebezpiecznych należą też ciecze i gazy, które ze wzglę-
du na postać można przewozić tylko w odpowiednich zbiornikach 
lub cysternami, oraz przedmioty zawierające towary niebezpieczne, 
na przykład zapalniczki, akumulatory, granaty, sztuczne ognie. 
Towary niebezpieczne zostały podzielone na następujące klasy: 
1.Materiały Wybuchowe 

2.Gazy 

3.Ciecze łatwopalne  

4.1 Ciała stałe łatwopalne 

4.2 Towary zdolne do samoagrzewania 

4.3 Towary, które w kontakcie z wodą wydzielają łatwopalne gazy 

5.1 Materiały utleniające 

5.2 Materiały organiczne 

6.1 Materiały toksyczne 

6.2 Materiały zakaźne 

7.Materiały promieniotwórcze 

8.Materiały żrące 

9.Różne materiały i przedmioty niebezpieczne. 

3. OPAKOWANIA ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH 

Zgodnie z regulacjami dotyczącymi transportu ładunków nie-
bezpiecznych opakowanie towarów powinno być dobrze wykonane i 
w dobrym stanie, takiego rodzaju, aby jego wewnętrzne powierzch-
nie, z którymi może zetknąć się zawartość, były odporne na działa-
nie umieszczonego w tym opakowaniu towaru oraz wytrzymałe na 
zwykłe zagrożenia przy przeładunku i przewozie rożnymi gałęziami 
transportu. 

Przepisy i zalecenia poszczególnych regulacji podają dokładny 
opis opakowań dopuszczonych do transportu towarów niebezpiecz-
nych. 

Oprócz przynależności do klasy, towary niebezpieczne mają 
grupy pakowania, które określają natężenie zagrożenia dominują-
cego, jakie stwarza dany towar niebezpieczny. I tak na przykład 
grupa pakowania oznaczona rzymską cyfrą I to grupa, w której 
występuje duże natężenie zagrożenia dominującego, grupa II ozna-
cza średnie natężenie zagrożenia dominującego, a grupa III słabe 
natężenie zagrożenia dominującego (np. kiedy materiał jest słabo 
żrący lub słabo trujący). Do każdej klasy towarów niebezpiecznych 
przyporządkowana jest nalepka z charakterystycznym piktogramem 
określającym jej dominujące zagrożenia. Może to być np. symbol 
płomienia, trupiej czaszki lub wybuchającego materiału. Nie we 
wszystkich klasach występują grupy pakowani, nie ma grup pako-
wania na przykład w klasie 1 (materiały wybuchowe), 2 (gazy), czy 
6.2.(materiały zakaźne) Każde opakowanie przeznaczone do prze-
wozu towarów niebezpiecznych musi być zaopatrzone w czytelne 
oznakowanie, oznaczające, że wyprodukowane seryjnie opakowa-
nie odpowiada w pełnym zakresie dopuszczonemu typowi konstruk-
cyjnemu. Oznakowanie takie składa się z szeregu liter i cyfr, i jest 
rozpoznawalne we wszystkich gałęziach transportu.  

Do opakowań towarów niebezpiecznych możemy zaliczyć: 
bębny, beczki, kanistry, skrzynki, worki, opakowania złożone, ale 
również wszelkiego rodzaju kontenery i cysterny.  Obecnie najwięk-
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szą popularnością i zastosowaniem cieszą się wszelkiego rodzaju 
kontenery, są to najczęściej wykorzystywane opakowania w trans-
porcie kombinowanym - multimodalnym. 

4. TRANSPORT MULTIMODALNY 

Transport multimodalny jest jednym z elementów złożonego 
procesu transportowego, w którym ładunki przewozi się różnymi 
gałęziami transportu. Zgodnie z Konwencją o międzynarodowym 
transporcie multimodalnym towarów jego definicja brzmi następują-
co: „Międzynarodowy transport multimodalny oznacza przewóz 
towarów przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu, 
na podstawie umowy o przewóz multimodalny, z miejsca położone-
go w jednym kraju, gdzie towar przejął w pieczę operator transportu 
multimodalnego, do oznaczonego miejsca przeznaczenia położo-
nego w innym kraju” [9]. 

Transport multimodalny dzielimy na dwa terminy: intermodalny 
oraz kombinowany. W praktyce zazwyczaj używa się ich zamiennie, 
jednakże różnią się one kilkoma cechami.  
1. Transport intermodalny dotyczy transportu ładunków przy uży-

ciu środków przewozu różnych gałęzi transportu ale pod jednym 
warunkiem, muszą być w tej samej jednostce ładunkowej (opa-
kowaniu, np. kontener) znajdującej się na całej trasie od na-
dawcy do odbiorcy[9]. 

2. Transport kombinowany jest usługą przewozową gdzie jednost-
ka ładunkowa w przeważającej części trasy transportowana jest 
między punktami przeładunkowymi przez żeglugę śródlądową, 
morską lub kolej, ale jej dowóz od nadawcy i odwóz do odbiorcy 
następuje transportem drogowym[9]. 
Głównymi zaletami transportu multimoalnego jest minimalizacja 

kosztów, czasu transportu, usprawnienie przewozów od producenta 
do konsumenta. W zależności od odległości przewozu oraz dostęp-
nych środków transportu typy rozwiązań mogą być następujące: 
– przewozy samochodowo – kolejowe 
– przewozy samochodowo – wodne 
– przewozy samochodowo – kolejowo – wodne 
– przewozy samochodowo – lotnicze 
– przewozy samochodowo – kolejowo – lotnicze 
– przewozy samochodowo – morskie 
– przewozy kolejowo – morskie 
– przewozy samochodowo – kolejowo – morskie. 

 W przypadku transportu multimodalnego towarów niebez-
piecznych należy uwzględnić przepisy obowiązujące poszczególne 
gałęzie transportu ADR, ADN, RID czy IMDG. Mimo, iż wszystkie te 
rodzaje transportu opierają się ogólnie na tych samych przepisach, 
to jednak często występują między nimi różnice, np. w sposobie 
przygotowania sztuki przesyłki, czy w obowiązkowej dokumentacji. 

5. TRANSPORT GAZU LNG W OPAKOWANIU. 

Właściwa nazwa przewozowa dla gazu LNG to METAN 
SCHŁODZONY SKROPLONY lub GAZ ZIEMNY SCHŁODZONY 
SKROPLONY o wysokiej zawartości metanu oznaczony numerem 
UN 1972. Tabela 1 przedstawia zestawienie informacji zawartych w 
Kodeksie IMDG i Umowach ADR, ADN i RID.  W poniższej tabeli 
widać, że przepisy przenikają się i główne zasady są jednakowe dla 
wszystkich gałęzi transportu. Informacje dodatkowe dotyczą po-
szczególnych środków transportu. Dodatkowym usprawnieniem w 
transporcie jest użycie jednolitej dokumentacji. Dokument przewozu 
powinien zawierać następujące informacje dotyczące każdego 
materiału i przedmiotu niebezpiecznego dopuszczonego do prze-
wozu [4]:  
a) Numer UN 
b) Prawidłową nazwę przewozową  
c) Klasę i podklasę towaru niebezpiecznego w tym grupę kompa-

tybilności dla klasy 1 
d) Grupę pakowania, jeżeli ma zastosowanie. 
e) Kod ograniczeń przewozu przez tunele.  

W opisie towaru niebezpiecznego, oprócz informacji podsta-
wowych, które są obowiązkowe, wymagane są informacje dodatko-
we: 
– całkowita ilość każdego rodzaju towaru niebezpiecznego; 
– określenie liczby i rodzaju opakowań z towarem niebezpiecz-

nym; 
– nazwę i adres nadawcy; 
– nazwę i adres odbiorcy [4]; 

Dodatkowo dokumenty transportowe należy uzupełnić certyfi-
katem o stanie towarów niebezpiecznych, który zawiera stwierdze-
nie, że towar może być przyjęty do transportu, ponieważ jest opa-
kowany oznakowany i oklejony zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami.  Dodatkowo towary niebezpieczne pakowane do kontenera 
lub pojazdu muszą posiadać certyfikaty pakowania - certyfikat pa-
kowania kontenera lub certyfikat pakowania pojazdu. Dokumenty te 
potwierdzają prawidłowe zapakowanie jednostek zgodnie z przepi-
sami ADR, ADN, IMDG i RID. 

PODSUMOWANIE 

Rosnący popyt na przewozy ładunków w tym towarów niebez-
piecznych wymusił zminimalizowanie operacji przeładunkowych i 
rozwój transportu kombinowanego. Jednostki ładunkowe lub całopo-
jazdowe, transportowane są przy wykorzystaniu dwóch lub więcej 
gałęzi transportu bez przeładunku towaru a tym samym bez zmiany 
opakowania i dokumentacji. Wzajemna kompatybilność przepisów 
pozwala na zmniejszenie kosztów, zmniejszenie ryzyka uszkodze-
nia towarów oraz terminowe dostawy. Występujące różnice pomię-

Tab. 1. Zestawienie informacji transportowych gazu LNG [x] 
Kodeks IMDG ADR ADN RID 

Klasa  2.1 2 2 2 

Kod klasyfikacyjny brak Tak - 3F* Tak - 3F Tak – 3F 

Nalepka Tak Tak Tak Tak 

Przepisy szczególne Nie Tak - 660* Tak  Tak  

Ilości ograniczone Brak możliwości transportu w ilościach ograniczonych i wyłączonych.  

Instrukcje pakowania 
Jednakowe dla wszystkich przepisów oznaczone symbolem P203 – instrukcja ma zastosowanie dla gazów skroplonych, 
schłodzonych 

Kategoria transportowa Nie Tak Tak Tak 

Numer rozpoznawczy zagrożenia - schemat 
postępowania 

Tak Tak  Tak Tak  

Przepisy specjalne dotyczące przewozu - 
przeładunku 

Tak Tak Tak Tak 

Informacje dodatkowe Instrukcje sztauowania  
Wymagania dla cysterny ADR Wymagane wyposażenie, 

wentylacja 
Wymagania dla cystern RID 
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dzy opisanymi dokumentami występują głównie jako informacje 
dodatkowe, które maja zastosowanie w konkretnej gałęzi transportu. 
Ich obecność nie stanowi przeszkody przy transporcie multimodal-
nym a jedynie jest dodatkowym środkiem podnoszącym poziom 
bezpieczeństwa. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Międzynarodowy Morski Kodeks Ładunków Niebezpiecznych 
37-14, Międzynarodowa Organizacja Morska, Londyn 2014. 

2. Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów 
niebezpiecznych (RID), Międzyrządowa Organizacja Międzyna-
rodowych Przewozów Kolejami Berlin 1980.  

3. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu 
śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych 
(ADN), Organizacja Narodów Zjednoczonych Nowy Jork i Ge-
newa 2008. 

4. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Genewa 1957. 

5. www.dziennikustaw.pl 
6. www.labeline.com 
7. www.marineinsight.com 

8. www.niebezpiecznalogistyka.pl 
9. www.logistykawpolsce.pl 

Multimodal transport of dangerous goods. 

The article regulates the transport of dangerous goods 

by various means of transport. It shows how different regula-

tions interpenetrate and are universal. The classification of 

dangerous goods in classes and packaging guidelines was 

presented. A refrigerated cargo, compressed gas – LNG was 

used as an example to show the application of these rules in 

practice in multimodal transport. 
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