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Transport towaru niebezpiecznego ADR  
z doraźnym uszczelnieniem – studium przypadku

Abstrakt

Zdarzenia awaryjne z udziałem niebezpiecznych substancji, jak np. chlor, występują dość 
rzadko. Jednak w sytuacji wystąpienia takiego zdarzenia, skutki mogą być odczuwalne na 
bardzo dużym obszarze. Do jednego z takich zdarzeń awaryjnych można zaliczyć deherme-
tyzację zespołu obniżającego ciśnienie w kontenerze-cysternie przewożącej chlor, które miało 
miejsce 25 sierpnia 2016 r. na terenie Gdynia Container Terminal S.A.

W opisywanym przypadku największym problemem nie było uszczelnienie uszkodzonego 
urządzenia zabezpieczającego kontener-cysternę, ale elementy formalno-prawne – kto, za co 
i w jakim stopniu jest odpowiedzialny podczas przemieszczania cysterny do bezpiecznego 
punktu rozładunku oraz na jakich zasadach powinno się tego dokonać?

W świetle prawa uszkodzoną cysternę dopuszcza się do dalszej eksploatacji po wymianie 
uszkodzonego elementu i badaniu poawaryjnym wykonanym przez uprawnione osoby.

W myśl obowiązujących przepisów ADR, Państwowa Straż Pożarna nie jest właściwą wła-
dzą upoważniona do wykonywania czynności administracyjnych w transporcie drogowym 
towarów niebezpiecznych, niemniej delegacje zawarte w nich dają narzędzia do wykorzystania 
podczas prowadzenia działań ratowniczych, w tym przewozu prowadzonego lub nadzorowa-
nego w ramach działań ratowniczych.

Obecnie w Polsce stan formalno-prawny jest niespójny i nie pomaga kierującemu działa-
niami ratowniczymi w podejmowaniu decyzji. 

W artykule zaproponowano działania zmierzające do poprawy obecnego stanu formalno – 
prawnego oraz wskazano możliwości wobec obecnych przepisów.

Słowa kluczowe: kierowanie działaniami ratowniczymi, transport towarów niebezpiecznych, 
emisja chloru, ratownictwo chemiczne
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Transport of the ADR Dangerous Goods  
with the Immediate Seal – Case Study

Abstract

Emergency incidents involving dangerous substances such as chlorine are quite rare to 
happen. However, in such incidents, the effect can be seen on a large scale. One of such emer-
gencies happened on 25 August 2016 in the Gdynia Container Terminal S.A.

The de-sealing of the device which lowers the pressure in the container carrying the chlo-
ride happened. The biggest problem there was not the sealing of the damaged device which 
normally protects the container-tank but some legal issues concerning the personal problems 
of the responsibility while moving the container to a safe place of its unloading as well as the 
principles of the operation.

According to the law, the damaged container can be passed for further use only after chang-
ing of the destroyed element and after the examination by the authorized persons.

According to the regulations in force, the ADR State Fire Service is not obliged to carry 
out the administrative activities concerning the transport of hazardous goods. However, the 
regulations make the State Fire service authorized to use some procedures during rescue 
operations including transport control and supervision.

At present the Polish legal system is incoherent and does not help the officer in charge to 
decide of the best course of action.

The article suggests some activities to improve the present formal and legal system, as well 
as it introduces some possibilities to act considering the present regulations.

Keywords: carry out rescue actions, transport of hazardous goods, emission of chloride, 
chemical rescue

Wstęp
Zdarzenia awaryjne z udziałem niebezpiecznych substancji, jak np. chlor, występują 
dość rzadko. Jednak w sytuacji wystąpienia takiego zdarzenia, skutki mogą być od-
czuwalne na bardzo dużym obszarze.

Zanotowano wiele przypadków śmiertelnych w wyniku niekontrolowanego uwol-
nienia się tej substancji. W styczniu 2005 r. w Południowej Karolinie (USA) na sku-
tek kolizji dwóch pociągów towarowych uwolniło się do atmosfery 11 500 galonów  
(43 500 dm3) chloru, powodując śmierć dziewięciu osób. Niecały rok wcześniej (czer-
wiec 2004) w podobnym zdarzeniu w Teksasie (USA) uwolniło się 90 000 funtów  
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(41 000 kg) chloru, powodując dwa wypadki śmiertelne wśród mieszkańców budynków 
mieszkalnych znajdujących się niedaleko miejsca zdarzenia. Natomiast w czasie uwol-
nienia Cl2 – podczas katastrofy kolejowej na Florydzie (luty 1978) – śmierć poniosło 
osiem osób. W 2005 r. podczas wycieku skroplonego chloru z cysterny samochodo-
wej (autostrada Pekin-Szanghaj niedaleko miasta Hui’an) o pojemności 30 t zginęło  
27 osób, a 285 doznało zatrucia. Przeprowadzono również ewakuację 10 tysięcy osób 
zamieszkujących głównie tereny wiejskie, gdyż nie udało się zatrzymać wycieku gazu [6].

Do tego typu zdarzeń awaryjnych można zaliczyć dehermetyzację zespołu obniżają-
cego ciśnienie w kontenerze-cysternie przewożącej chlor, które miało miejsce 25 sierpnia 
2016 r. na terenie Gdynia Container Terminal S.A.

1. Studium przypadku

Teren działań

Gdynia Container Terminal (GCT) jest usytuowany przy Nabrzeżu Bułgarskim w Base-
nie Kontenerowym Portu Gdynia. GCT obsługuje kontenerowe połączenia feederowe, 
które łączą Polskę z portami bazowymi zachodniej Europy. Wspomniany transport 
chloru realizowany był w formie transportu intermodalnego, potocznie zwanego 
kombinowanym, przy którym do przewozu ładunków wykorzystuje się więcej niż 
jeden rodzaj transportu. Zgodnie z dokumentem przewozowym, nadawcą i odbiorcą 
towaru była firma PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni, a przewoźnikiem LOTOS 
Kolej Sp. z o.o. Zdarzenie miało miejsce na placu kontenerowym GCT Gdynia, gdzie 
kontener-cysterna oczekiwał na dalszy transport w systemie intermodalnym.

Klasyfikacja towaru niebezpiecznego ADR i wymagania transportowe

Klasyfikacja towaru niebezpiecznego w transporcie polega na przyporządkowaniu 
mu jednej, ściśle określonej pozycji (wiersza) w wykazie towarów niebezpiecznych. 
Dokonywany jest na podstawie porównania właściwości fizycznych, chemicznych 
i biologicznych z kryteriami klasyfikacyjnymi określonymi w Umowie ADR/RID. 
Chlor, jako silnie trujący i utleniający gaz, w transporcie towarów niebezpiecznych 
został zakwalifikowany do klasy 2. Transportu chloru w ilości 21 210 kg dokonano 
w prawidłowo oznakowanym kontenerze-cysternie o kodzie P22DH. Znaczenie ko-
dów cystern określa Umowa ADR w dziale 4.3. Stosowanie cystern stałych (pojazdów-



-cystern), cystern odejmowalnych, cystern typu nadwozie wymienne i kontenerów-cystern 
ze zbiornikami metalowymi oraz pojazdów baterii i UN wieloelementowych kontenerów 
do gazu (MEGC). Z kodowania cystern, pojazdów-baterii i MEGC dla klasy 2 wynika, 
że poszczególne części składowe kodu oznaczają:

• P – cysterna, pojazd-bateria lub MEGC dla gazów skroplonych lub gazów rozpusz-
czonych pod ciśnieniem,

• 22 – minimalne ciśnienie obliczeniowe w barach,
• D – cysterna z górnymi otworami do napełniania i opróżniania z trzema zamknię-

ciami lub pojazd-bateria lub MEGC bez otworów poniżej poziomu fazy ciekłej,
• H – cysterna, pojazd-bateria lub MEGC zamknięta hermetycznie [2].

Powyższe informacje stanowią ogólny opis kontenera-cysterny, szczegółowe wyma-
gania transportowe chloru UN 1017 2.3, (5.1), (8) zawarte są w dziale 4.2. umowy ADR, 
który odnosi się do stosowania cystern przenośnych oraz UN – wieloelementowych 
kontenerów do gazu (MEGC), wskazane jest zastosowanie instrukcji pakowania T-50, 
która określa szczegółowe warunki dla opakowań. Wymagania te to:

• ciśnienie obliczeniowe – 2,2 MPa,
• maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (z  osłoną przeciwsłoneczną) –  

1,5 MPa,
• maksymalny stopień napełnienia 1,25 kg/dm3.

Instrukcja T-50 odnosi się do przepisu, w którym określono wymagania dla urzą-
dzeń obniżających ciśnienie, stanowiące wyposażenie zbiornika. Urządzenie obniżające 
ciśnienie typu sprężynowego powinno otwierać się automatycznie pod ciśnieniem nie 
niższym niż najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze zbiornika (MAWP) i powinno 
być całkowicie otwarte pod ciśnieniem 110% MAWP. Po rozładunku powinny zamy-
kać się automatycznie pod ciśnieniem nie niższym niż 10% poniżej ciśnienia otwarcia 
i pozostawać zamknięte przy niższych ciśnieniach. Zgodnie z wymogami urządzenie 
to powinno być odporne na siły dynamiczne, w tym na falowanie cieczy. Urządzenie 
winno być poprzedzone płytką bezpieczeństwa umiejscowioną szeregowo. Przestrzeń 
między płytką bezpieczeństwa a urządzeniem obniżającym ciśnienie powinna być 
wyposażona w manometr. Odczytana wartość z manometru inna niż „0” wskazuje na 
pęknięcie płytki bezpieczeństwa, perforację lub wyciek. Stan taki może powodować 
nieprawidłową pracę układu obniżającego ciśnienie. Płytka bezpieczeństwa powinna 
rozrywać się pod ciśnieniem nominalnym wyższym niż 10% początkowego ciśnienia 
otwarcia urządzenia obniżającego ciśnienie.
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Działania ratownicze

Zdarzenie, zgodnie z meldunkiem, zostało zakwalifikowane jako miejscowe zagroże-
nie – średnie chemiczne w wyniku emisji chloru (nr UN 1071) kontenera-cysterny [3]. 
Państwową Straż Pożarną o zdarzeniu poinformował pracownik terminala. Zgłoszenie 
wpłynęło do stanowiska kierowania Komendy Miejskiej PSP w Gdyni o godzinie 8:51, 
a z jego treści wynikało, że doszło najprawdopodobniej do rozszczelnienia cysterny  
(rys. 1), ponieważ wyczuwalny był silny zapach chloru. Jako pierwsza na miejsce 
zdarzenia przybyła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego 
Gdynia. Podczas rozpoznania na podstawie pomiarów i oględzin kontenera-cysterny 
potwierdzono emisję chloru i stężenie powyżej NDS. Szczegółowe rozpoznanie po-
zwoliło ustalić przyczynę emisji, którą było uszkodzenie zaworu bezpieczeństwa.

Rys. 1. Kontener-cysterna do transportu chloru

Źródło: [4]
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Wracając do opisu kodu kontenera-cysterny P22DH, składowa „H” wskazuje na 
hermetyczne zamknięcie zbiornika. Uwzględniając techniczne aspekty szeregowej 
budowy zabezpieczenia, w kolejności: urządzenie obniżające ciśnienie, płytka bezpie-
czeństwa, zawór bezpieczeństwa, niemożliwa jest emisja z hermetycznego zbiornika 
bez awaryjnego działania/uszkodzenia wszystkich elementów bezpieczeństwa. Dane 
z tabliczki znamionowej (ryc. 2) potwierdzają spełnienie ww. wymagań. W tym przy-
padku jako urządzenie obniżające ciśnienie wykorzystany został zawór typu MKII 
80mm Internal Gas Relif Valve & Bursting Disc Holder wyprodukowany przez firmę 
Fort Vale, ustawiony na ciśnienie robocze 1,5 MPa. Z danych producenta [5] wynika, 
że urządzenie wykonane jest ze stali 304/316, a zastosowane uszczelnienie z PTFE. Na 
ryc. 3 przedstawiono przekrój urządzenia zabezpieczającego [5], zaś na ryc. 4 fotografię 
z miejsca zdarzenia z uwidocznionym urządzeniem zabezpieczającym.

Rys. 2. Tabliczka znamionowa kontenera-cysterny

Źródło: [4]

Mając na uwadze wymagania konstrukcyjne, do budowy kontenera-cysterny, 
urządzenia zabezpieczającego oraz z informacji z rozpoznania, można przyjąć, iż 
doszło do dehermetyzacji pomiędzy płytką zabezpieczająca (pozycja 31 w opisie ryc. 
3) a urządzeniem obniżającym ciśnienie oraz nieprawidłowym działaniem zaworu 
bezpieczeństwa – brak wymaganej szczelności. Na uszkodzenie płytki bezpieczeństwa 
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wskazywała wartość odczytana z manometru, który wskazuje ciśnienie pomiędzy płytką 
bezpieczeństwa a zaworem bezpieczeństwa. Przesłanką do wskazania nieprawidłowego 
działania samego zaworu jest to, iż bez wzrostu ciśnienia powyżej ciśnienia roboczego 
doszło do emisji ciągłej, trwającej do momentu uszczelnienia doraźnego. W przypadku 
prawidłowego działania, czyli utrzymania szczelności, pomimo uszkodzenia płytki 
bezpieczeństwa i braku przyrostu ciśnienia do wartości ciśnienia roboczego dla zaworu, 
nie powinno dojść do emisji substancji niebezpiecznej na zewnątrz, gdyż urządzenia 
obniżające ciśnienie projektowane są w sposób, który zapobiega przedostaniu się 
innych substancji z zewnątrz oraz emisji substancji niebezpiecznej na zewnątrz przy 
zachowaniu bezpieczeństwa pracy w przypadku wzrostu ciśnienia.

Rys. 3. Przekrój urządzenia zabezpieczającego

Źródło: [5]
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Rys. 4. Fotografia z miejsca zdarzenia z uwidocznionym urządzeniem zabezpieczającym

Źródło: [4]

Podczas rozpoznania wstępnego stwierdzono, iż manometr wskazywał wartość 
„0” (rys. 5).

Rys. 5. Fotografia manometru umieszczonego pomiędzy płytką bezpieczeństwa  

a zaworem bezpieczeństwa

Źródło: [4]
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Po analizie zebranych danych stwierdzono uszkodzenie całego urządzenia za-
bezpieczającego i podjęto decyzję o doraźnym uszczelnieniu zaworu bezpieczeństwa. 
Uszczelnienie wykonano przy wsparciu miejscowego warsztatu obsługi terminala. 
Wykonano je z kawałka kształtownika zakotwiczonego do otworów konstrukcyjnych 
urządzenia przy wykorzystaniu uszczelki z gumy (rys. 6).

Rys. 6. Fotografia uszczelnienia wykonanego w pierwszej fazie działań

Źródło: [4]

Po wykonanym doraźnym uszczelnieniu emisja chloru z uszkodzonego urządzenia 
została zatrzymana, co potwierdziły wyniki pomiarów stężenia. Dodatkowo stwier-
dzono wzrost ciśnienia na manometrze (rys. 7), co potwierdziło przypuszczenia, iż 
zarówno urządzenie obniżające ciśnienie jest uszkodzone, jak i płytka bezpieczeństwa.
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Rys. 7. Fotografi a manometru umieszczonego pomiędzy płytką bezpieczeństwa 

a zaworem bezpieczeństwa po uszczelnieniu

Źródło: [4]

W dalszej fazie działań ratowniczych nastąpiło wtórne rozszczelnienie na doraźnie 
wykonanym uszczelnieniu. Podjęto decyzje o modernizacji obecnego uszczelnienia 
i zmianie materiału uszczelki. Po drugiej próbie uszczelniania emisja została zatrzy-
mana. Uszczelnienie po modyfi kacji przedstawiono na rys. 8.

Rys. 8. Fotografi a zmodernizowanego uszczelnienia 

Źródło: [4]
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Przedmiotowe doraźne uszczelnienie było skuteczne aż do momentu rozładunku 
towaru niebezpiecznego w miejscu wskazanym przez KDR-a – PCC Rokita w Brzegu 
Dolnym.

Z punktu widzenia likwidacji zagrożenia w postaci emisji, działania należy uznać 
za prawidłowe i skuteczne.

2. Transport towaru niebezpiecznego z doraźnym uszczelnieniem  
      a przepisy prawne – dylemat KDR-a

Jak w wielu przypadkach, tak i tutaj największym problemem nie było uszczelnienie 
uszkodzonego urządzenia zabezpieczającego kontener-cysternę, ale elementy formal-
noprawne, czyli odpowiedź na pytania: kto, za co i w jakim stopniu jest odpowiedzialny 
podczas przemieszczania się cysterny do bezpiecznego punktu rozładunku oraz na 
jakich zasadach powinno się to odbyć?

Poważne problemy formalno-prawne związane były z odpowiedzialnością za usu-
nięcie zagrożenia z miejsca prowadzenia działań, czyli transport, bądź co bądź uszko-
dzonej cysterny, gdyż cysterna doraźnie doszczelniona wciąż jest cysterną uszkodzoną. 
Bardziej niepokojący, ze względu na wytrzymałość urządzenia zabezpieczającego, 
jest fakt poddawania zaworu bezpieczeństwa ciągłej ekspozycji na chlor (od momen-
tu uszkodzenia płytki bezpieczeństwa). Długotrwałe obciążenie mogło przyczynić 
się do większego uszkodzenia zaworu i uwolnienia do atmosfery znacznych ilości 
chloru. Uszczelnienie wykonane na miejscu doprowadziło do przerwania emisji Cl2 
na zewnątrz, co nie znaczy, że zagrożenie zostało zażegnane. Choć cysterna została 
doszczelniona „awaryjnie”, a emisja substancji ograniczona wyłącznie w pozycji zasta-
nej, nikt nie był w stanie przewidzieć jak może zachować się, jeżeli zostanie poddana 
działaniu siły występującej podczas transportu.

Tło dylematu KDR-a

Podczas trwających działań KDR korzystał z pomocy wielu instytucji i osób odpowie-
dzialnych za transport towaru niebezpiecznego. Już 25 sierpnia 2016 r. nawiązał kontakt 
z przedstawicielami PCC Rokita i PCC Intermodal, a także uruchomił system SPOT 
na poziomie pierwszym, czyli konsultacji telefonicznej z ekspertem w danej dziedzinie. 
W tym też dniu KDR otrzymał informację, iż przedstawiciel PCC Rokita w godzinach 
nocnych zorganizuje transport uszkodzonego kontenera-cysterny do zakładu PCC Ro-
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kita w Brzegu Dolnym. Do dnia następnego żaden z przedstawicieli nie pojawił się na 
miejscu zdarzenia. 26 sierpnia przybyły na miejsce zdarzenia patrol Policji wyraził swoje 
stanowisko w zakazie transportu kontenera-cysterny. Z informacji pozyskanych przez 
KDR, za pośrednictwem systemu SPOT, wynikało, iż nie ma możliwości przeładunku 
chloru na miejscu zdarzenia, a jedynym miejscem, w którym można tego dokonać jest 
zakład PCC Rokita w Brzegu Dolnym. Tego też dnia KDR otrzymał od przedstawiciela 
PCC Rokita deklarację przyjazdu na miejsce zdarzenia. W związku z brakiem podjęcia 
kontenera-cysterny 28 sierpnia na terenie GTC S.A., zebrał się zespół, aby wspólnie 
wypracować decyzję o dalszych działaniach. Przybyły na miejsce przedstawiciel TDT 
dokonał doraźnego badania kontenera-cysterny i stwierdził, iż prawdopodobnie doszło 
do uszkodzenia płytki bezpieczeństwa, natomiast część odpowiedzialna za zabezpie-
czenie przed nadmiernym ciśnieniem prawdopodobnie działa poprawnie. Wezwany na 
miejsce doradca ADR w swojej opinii stwierdził między innymi, iż kontener w stanie 
obecnym nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, ale nie może on pozostać w dotych-
czasowym miejscu w uwagi na bezpieczeństwo oraz charakter prac wykonywanych 
na terenie terminala. Co więcej, wyraził opinię, iż na daną chwilę kontener-cysterna 
nadaje się do transportu awaryjnego w celu przemieszczenia towaru niebezpiecznego 
do odpowiedniego i bezpiecznego miejsca wyposażonego w odpowiednie urządzenia 
rozładunkowe i wskazał miejsce – PCC Rokita w Brzegu Dolnym [3].

Prawodawstwo w zakresie transportu ADR

Transport towarów niebezpiecznych realizowany jest na podstawie ustawy z 19 sierpnia 
2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych [1]. W art. 1 ustawy określono zasa-
dy prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu 
drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych oraz wskazano 
organy i jednostki realizujące zadania związane z tym przewozem. W art. 4 ustawy 
wskazano, iż w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą, do przewozu towarów 
niebezpiecznych, w tym do środków transportu i urządzeń transportowych, stosuje 
się odpowiednio ADR, RID lub ADN, zaś w art. 5.1 zawarto zapis o zezwoleniu na 
przewóz towarów niebezpiecznych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN 
jako towary dopuszczone do przewozu, wyłącznie na warunkach określonych w tych 
przepisach. W związku z art. 4, dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych 
zastosowanie ma umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów 
niebezpiecznych – ADR [2]. Art. 9.1 ustawy stanowi, że przepisy odpowiednio ADR, 
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RID lub ADN zobowiązują właściwą władzę lub upoważnione przez nią jednostki do 
wykonywania odpowiednich czynności administracyjnych. Czynności te wykonują 
odpowiednio:
1) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – w sprawach kontroli bezpieczeństwa 

przewozu koleją towarów niebezpiecznych;
2) Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – w sprawach kontroli bezpieczeń-

stwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych; 
3) Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej – w sprawach:

a) świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów 
niebezpiecznych, zwanego dalej „świadectwem dopuszczenia statku ADN” 
oraz tymczasowego świadectwa dopuszczenia statku do przewozu towarów 
niebezpiecznych, zwanego dalej „tymczasowym świadectwem”,

b) świadectwa eksperta ADN, świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu 
gazów i świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów,

c) kontroli bezpieczeństwa przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecz-
nych;

4) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, zwany dalej „Dyrektorem TDT” 
– w sprawach:

a) warunków technicznych i badań urządzeń transportowych przeznaczonych do 
przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych,

b) warunków technicznych i badań nadwozi pojazdów do przewozu luzem to-
warów niebezpiecznych w przewozie drogowym,

c) warunków technicznych i badań naczyń ciśnieniowych przeznaczonych do 
przewozu gazów,

d) świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebez-
piecznych, zwanego dalej „świadectwem dopuszczenia pojazdu ADR”,

e) świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecz-
nych w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją i przewozu żeglugą 
śródlądową; 

5) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki – w sprawach warunków przewozu mate-
riałów promieniotwórczych; 

6) Minister właściwy do spraw gospodarki w sprawach:
a) warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych,
b) badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów nie-

bezpiecznych; 
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7) Minister właściwy do spraw zdrowia – w sprawach warunków przewozu materia-
łów zakaźnych; 

8) Minister właściwy do spraw transportu – w pozostałych sprawach [1].
Umowa ADR w dziale 1.4 (obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpie-

czeństwa) określa ogólne środki bezpieczeństwa, obowiązki głównych uczestników 
przewozu oraz innych uczestników przewozu. W obowiązkach uczestników przewozu, 
a dokładniej w przepisie 1.4.2.2.4 postanowiono, iż w sytuacji, w której podczas prze-
wozu stwierdzone zostanie naruszenie wymagań ADR zagrażające bezpieczeństwu 
tego przewozu, powinien być on niezwłocznie przerwany, przy zachowaniu wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpiecznego unieruchomienia przesyłki 
oraz bezpieczeństwa publicznego. Przewóz może być kontynuowany wyłącznie w przy-
padku, gdy zapewniono jego zgodność z obowiązującymi przepisami. Pozwolenie na 
kontynuowanie może być udzielone przez właściwą władzę dla pozostałej części prze-
wozu. W przypadku, gdy nie można zapewnić wymaganej zgodności z przepisami i nie 
zostało udzielone pozwolenie na kontynuowanie przewozu, właściwa władza powinna 
zapewnić przewoźnikowi niezbędną pomoc administracyjną. Wymaganie to stosuje się 
również, gdy przewoźnik informuje właściwą władzę o tym, że nie został powiadomiony 
przez nadawcę o niebezpiecznych właściwościach przewożonych towarów i w związku 
z tym, na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności dotyczących umowy 
przewozu, przewoźnik zamierza towary rozładować, zniszczyć lub unieszkodliwić [2].

W dziale 1.1 (zakres i zastosowanie) określono między innymi zwolnienia wyni-
kające z charakteru operacji transportowych. Przepis 1.1.3.1.(d) mówi o zwolnieniu 
ze spełnienia warunków określonych w ADR w związku z wykonywaniem przewozu 
przez właściwe władze, w ramach działań ratowniczych lub nadzorowanego prze te 
władze, o ile przewóz ten jest konieczny ze względu na prowadzone działania ratow-
nicze, w szczególności:

• przewozu i holowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne w przypadku, 
gdy pojazdy uczestniczyły w wypadku lub są uszkodzone; lub

• przewozu mającego na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się towarów niebez-
piecznych na miejscu wypadku lub awarii, odzysk tych towarów oraz ich prze-
mieszczenie do najbliższego, odpowiedniego i bezpiecznego miejsca [2].
Przepis 1.1.3.1(e) mówi o tym, iż zwolniony z zastosowania ADR jest również prze-

wóz o charakterze ratunkowym, mający na celu ratowanie ludzkiego życia lub ochronę 
środowiska, pod warunkiem, że zostały przedsięwzięte wszystkie środki niezbędne do 
zapewnienia pełnego bezpieczeństwa tego przewozu.
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Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych [1] , jak i umowa europejska ADR [2] 
określają obowiązki uczestników przewozu. W art. 15.1. ustawy wskazano: „Uczestnik 
przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co naj-
mniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, 
właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim zwią-
zanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej «doradcą»” [2]. 
Zaś w dziale 1.8 umowy określono wymagania kontroli oraz inne środki wspomagające, 
stosowane w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa. W przepisie 
1.8.3.1 wskazano, iż każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz 
towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub 
rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa 
w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapo-
biegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością. 
Zgodnie z 1.8.3.3, głównym zadaniem doradcy, przy zachowaniu odpowiedzialności 
kierującego przedsiębiorstwem, powinno być dążenie, poprzez zastosowanie wszystkich 
niezbędnych środków i działań oraz w granicach określonych zakresem działalności 
przedsiębiorstwa, do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi 
wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób [2]. Odnośnie do działalności 
przedsiębiorstwa, doradca ma w szczególności następujące obowiązki:
1) śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecz-

nych;
2) doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
3) przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie 

przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub 
odpowiednio dla władz lokalnych;

4) śledzenie następujących praktyk i procedur związanych z działalnością przedsię-
biorstwa m.in.:

• procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identy-
fikacji przewożonych towarów niebezpiecznych,

• praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych zwią-
zanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu,

• procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, 
załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych,

• prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa oraz przechowywania 
dokumentacji szkoleniowej,
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• wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, 
które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku 
towarów niebezpiecznych,

• prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawo-
zdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów 
podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,

• wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się 
wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów,

• uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu 
towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów,

• sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w przewóz, załadunek lub rozładu-
nek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania 
i instrukcje,

• stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń 
związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych,

• wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu czy środek transportu 
zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie doku-
menty i sprzęt odpowiadają przepisom,

• wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu przestrzegania wy-
magań dotyczących załadunku i rozładunku,

• istnienia planu ochrony towarów niebezpiecznych [2].

Podsumowanie i wnioski

W świetle prawa uszkodzoną cysternę dopuszcza się do dalszej eksploatacji po wymia-
nie uszkodzonego elementu i badaniu poawaryjnym wykonanym przez uprawnione 
osoby. Zważywszy na fakt, iż dopuszczenie do dalszego transportu kontenera-cysterny 
mogło stwarzać duże niebezpieczeństwo, KDR podjął próbę – co wydaje się bardzo 
zasadne i celowe – doprowadzenia do przetłoczenia substancji niebezpiecznej do pod-
stawionej cysterny. Z informacji przedstawiciela PCC Rokita działania w tej postaci 
były niemożliwe do zrealizowania na terenie terminala GCT.

Mając na względzie wymienione przepisy, należy podkreślić, iż doradca do spraw 
transportu towarów niebezpiecznych nie jest ciałem opiniującym stan techniczny 
cysterny czy urządzeń zabezpieczających cysternę przed wzrostem ciśnienia i niejako 
opinia doradcy nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o transporcie, a je-
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dynie być wskazaniem pomocnym dla KDR o możliwych rozwiązaniach prawnych. 
Cysterna z doraźnym doszczelnieniem, nawet najlepszym, jest cysterną, która została 
poddana awarii, a co się z tym wiąże, jedyne urządzenie zabezpieczające rozpatrywa-
ną cysternę nie jest technicznie sprawne. Co więcej, należy przyjąć, iż bezpośrednie 
działanie materiału niebezpiecznego na element układu obniżającego ciśnienie, czyli 
zaworu bezpieczeństwa mogło doprowadzić do nieprzewidzianych, niebezpiecznych 
skutków. Rozpatrując zaś opinię doradcy ADR jako podstawę prawną, a nie doradztwo 
techniczne związane ze stanem bezpieczeństwa, należy przyjąć informację przekaza-
ną przez doradcę o możliwości niestosowania się do części przepisów ADR, a w tym 
przypadku właśnie zasadnym jest skorzystanie z przytaczanego przez doradcę przepisu 
ADR 1.1.3.1(d) [2], który mówi o zwolnieniu ze spełnienia warunków określonych 
w ADR w związku z wykonywaniem przewozu przez właściwe władze w ramach działań 
ratowniczych lub nadzorowanego przez te władze, o ile przewóz ten jest konieczny ze 
względu na prowadzone działania ratownicze, w szczególności:

• przewozu i holowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne, w przypadku 
gdy pojazdy uczestniczyły w wypadku, lub są uszkodzone; lub

• przewozu mającego na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się towarów niebez-
piecznych na miejscu wypadku lub awarii, odzysk tych towarów oraz ich prze-
mieszczenie do najbliższego, odpowiedniego i bezpiecznego miejsca.
W myśl obowiązujących przepisów ADR Państwowa Straż Pożarna nie jest właści-

wą służbą upoważnioną do wykonywania czynności administracyjnych w transporcie 
drogowym towarów niebezpiecznych, niemniej delegacje zawarte w nich dają narzędzia 
do wykorzystania podczas prowadzenia działań ratowniczych, w tym przewozu pro-
wadzonego lub nadzorowanego w ramach działań ratowniczych. Ważne jest, że ADR 
pozwala skorzystać z dodatkowego zwolnienia, jeśli zachodzą przesłanki wyczerpujące 
1.1.3.1(e), a mówiące o tym, iż zwolniony z zastosowania ADR jest również przewóz 
o charakterze ratunkowym, mający na celu ratowanie ludzkiego życia lub ochronę 
środowiska, pod warunkiem, że zostały przedsięwzięte wszystkie środki niezbędne 
do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa tego przewozu [2].

Uwzględniając problematykę, z jaką mierzył się KDR, należy:
• dążyć do opracowania wytycznych oraz procedur postępowania na wypadek braku 

możliwości przemieszczenia towaru niebezpiecznego na miejscu działań lub w sytuacji 
zakończenia działań ratowniczych, w których w dalszym ciągu występuje zagrożenie,

• doprowadzić do uregulowania prawnego, które pozwoli bezsprzecznie wskazać organ 
odpowiedzialny za podjęcie decyzji w sytuacji braku możliwości przemieszczenia  
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towaru niebezpiecznego na miejscu, co wiąże się z koniecznością transportu do najbliż-
szego miejsca bezpiecznego lub miejsca, w którym może nastąpić jego przemieszczenie,

• podjąć działania, aby w zdarzeniach awaryjnych w transporcie drogowym właści-
wą władzą w myśl Umowy ADR był właściwy miejscowo komendant wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej,

• zwiększyć świadomość strażaków Państwowej Straży Pożarnej w zakresie uregulo-
wań prawnych poprzez szkolenia zgodne z programem szkolenia specjalistycznego 
w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.
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