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W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące transportu towarów niebezpiecznych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej – na tle obowiązującego stanu prawnego – obowiązków uczestników, które mają na celu eliminację zagrożeń, 
z natury rzeczy wiążących się z ich przemieszczaniem, zarówno w ruchu drogowym, kolejowym, jak również wodnym. Kraje 
UE zachowują prawo do regulowania lub wprowadzenia zakazu transportu towarów niebezpiecznych na swoim terytorium,  
z powodów takich, jak bezpieczeństwo państwa lub ochrona środowiska.  

 

WSTĘP 

Z szacunkowych danych OECD (Organizacja Współpracy Go-
spodarczej i Rozwoju - OECD ang. Organisation for Economic Co-
operation and Development) wynika, że tylko po drogach leżących 
w granicach Unii Europejskiej (UE) porusza się stale około 2 miliony 
pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Aby zakładany 
wzrost przewozów nie oznaczał pogorszenia się stanu bezpieczeń-
stwa na drogach UE, niezbędne jest restrykcyjne przestrzeganie 
jasnych, kompletnych regulacji prawnych w tej dziedzinie oraz 
bezwzględne ich egzekwowanie w codziennej praktyce transporto-
wej. 

Bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych zależy 
w dużej mierze od nadawcy, a w szczególności dokonania przez 
niego pakowania i  oznakowania materiału oraz przewoźnika zobo-
wiązanego do prawidłowego przystosowania pojazdu do przewoże-
nia określonych, jako niebezpieczne materiałów. Coraz częściej 
dostrzega się w UE sytuacje, w których kryterium wyboru firmy 
przewozowej, nie jest wysokość stawki przewozowej, ale odpowied-
nia jakość świadczonej usługi, która przejawia się w możliwości 
przewozu ładunków niebezpiecznych w warunkach w pełni odpo-
wiadających uregulowaniom prawnym. 

Dzięki skutecznej polityce UE w ostatnich latach odnotowano 
znaczne postępy w europejskim sektorze transportu towarów nie-
bezpiecznych. Doprowadziły one do wzrostu bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym, morskim i lotniczym, unormowania godzin 
pracy osób zatrudnionych w sektorze transportu większego wyboru 
środków transportu dla podróżnych i firm mniejszego zanieczysz-
czenia przejścia na bardziej ekologiczne technologie [1].  

Rozwój przemysłu i technologii, a przede wszystkim dążenie do 
optymalizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycz-
nych oznacza w praktyce pojawienie się w powszechnym użyciu 
wielu substancji niebezpiecznych. Są nimi między innymi produkty 
ropopochodne, materiały wybuchowe, gazy, a także substancje 
radioaktywne czy zakaźne. 

Towar niebezpieczny to materiał lub przedmiot, który zgodnie 
z ADR, RID lub ADN nie jest dopuszczony, odpowiednio, do prze-
wozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądo-
wą albo jest dopuszczony do takiego przewozu na warunkach okre-
ślonych w tych przepisach, a obejmuje substancje i przedmioty, 
które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi 
i zwierząt, a także stanu środowiska naturalnego. Zagrożenie to 

pojawia się przede wszystkim w przypadkach, gdy dochodzi do 
nieprawidłowego obchodzenia się z ładunkiem niebezpiecznym 
podczas transportu lub  do wypadku drogowego, w którym uczestni-
czy pojazd transportujący tego rodzaju towary. 

Aby ograniczyć potencjalne negatywne oddziaływanie na życie 
i zdrowie niebezpiecznych ładunków w trakcie transportu, stworzono 
regulacje prawne, ustanawiające obowiązujące warunki postępowa-
nia podczas ich przewozu.  

Szczegółowy tryb postępowania przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych jest regulowany następującymi dokumentami 
europejskimi:  
– ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych; sporządzona  
w Genewie 30 września 1957 r. została ratyfikowana przez 
Polskę w 1975 r. ( Dz. U. z 1975 r. , nr 35, poz. 189),  

– RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami 
towarów niebezpiecznych,  

– IMDG – Międzynarodowe przepisy dotyczące transportu mor-
skiego materiałów niebezpiecznych, 

– ADN – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebez-
piecznych,   

– IATA-DGR – Przepisy dotyczące transportu materiałów nie-
bezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym [3].  
Obecnie do Umowy ADR (w kolejności alfabetycznej) należą 

państwa: Albania, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bośnia  
i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, 
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kazach-
stan, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Maroko, 
Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, 
Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, 
Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 

Umowa ADR opracowana została w Genewie, 30 września 
1957 roku [1]. Przepisy ADR zaczęły obowiązywać w 1968 roku, 
czyli dekadę po powstaniu instytucji. W wyniku prowadzonych prac, 
skupiających się przede wszystkim na jednolitości przepisów, ich 
prostocie i przejrzystości, wypracowano trójdzielny układ, na który 
złożyły się Umowa właściwa oraz Załączniki A i B. Umowa właściwa 
precyzuje stosunki prawne pomiędzy państwami uczestniczącymi, 
które ratyfikują Umowę ADR, zawiera podstawowe definicje, określa 
organy nadzoru i kontroli, a także wskazuje wymagania wobec osób 
organizujących przewóz, kierowcy i doradcy ADR. 
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Załącznik A „[…] obejmuje podział wszystkich produkowanych 
na świecie materiałów niebezpiecznych na 13 klas zagrożeń oraz 
zawiera szczegółową klasyfikację tych materiałów niebezpiecznych 
w poszczególnych klasach” [2]. W załączniku tym zostały dodatko-
wo określone ogólne i szczegółowe warunki opakowania pojedyn-
czych materiałów, a także wymagania w zakresie oznakowania 
materiałów oraz warunki badań i znakowania tych materiałów. 

W załączniku B określono z kolei: 
 „(…) wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojaz-

dów w tym m.in.: przyczep, cystern, kontenerów i kontenerów-
cystern, 

 dodatkowe wyposażenie jednostek transportowych, 
 wymagania w stosunku do załogi pojazdu, 
 wymagania dotyczące osób uczestniczących w przewozie, 
 dokumentację wymaganą przy przewozie, 
 wymagania nadzorowania pojazdów oraz ograniczenia prze-

jazdu przez tunele” [3]. 
Polska przystąpiła do umowy 6 maja 1975 roku (Dz. U. 1975 nr 

35 poz. 189), jednak dopiero 1 lutego 1983 roku zostało w niej 
opublikowane Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 1983 nr 6 poz. 
35), wprowadzające pierwsze „(…) akty prawne, wprowadzające 
ADR do polskiej praktyki. Było to Rozporządzenie Ministrów Komu-
nikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 02.12.1983 r. w sprawie wa-
runków i kontroli przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych 
(Dz. U. nr 67 poz. 301) oraz Zarządzenie Ministra Komunikacji 
z dnia 30.12.1983 r. w sprawie szczegółowych warunków kursowe-
go szkolenia kandydatów na kierowców oraz programów nauczania 
(Dz. Taryf i Zarz. Kom. nr 23 poz. 160). Dodatkowo opublikowano 
Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 7.12.1983 r. w sprawie 
ogłoszenia szczegółowego wykazu materiałów niebezpiecznych 
(Dz. Taryf i Zarz. Kom. nr 20  poz. 149” [3]. 

Od tego momentu wciąż prowadzony jest proces unifikacji  
i harmonizacji wewnętrznych przepisów państwowych i Umowy 
ADR. Efektem tego procesu jest uchwalona 19 sierpnia 2011 roku 
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011, nr 227 
poz. 1367). Ostatnia nowelizacja obejmuje lata 2013-2014, a wpro-
wadzono ją Oświadczeniem Rządowym z dn. 28 maja 2013 roku 
(Dz. U. 2013, poz. 815). Przepisy Umowy ADR nowelizowane są 
w cyklu dwuletnim, w latach nieparzystych, a jej przepisy obowiązu-
ją aktualnie w 44 krajach. 

 
1. TYPY DOKUMENTÓW UE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 
Dyrektywy to dokumenty skierowane do państw członkowskich, 

obligujące je do dostosowania krajowych ram prawnych w taki 
sposób, aby osiągnięte były zamierzenia opisane w dyrektywie. 

Dyrektywy w obszarze transportu przyjmowane są w zwykłej 
procedurze ustawodawczej Rozporządzenia – dokumenty stosowa-
ne bezpośrednio na całym terytorium UE, bez konieczności ich 
transpozycji do krajowych ram prawnych. 

Rozporządzenia przyjmowane są przez Komisję Europejską na 
podstawie dyrektyw. 

Obecnie problematyka przewozu towarów niebezpiecznych  
w prawie polskim uregulowana jest w trzech ustawach:  
– w zakresie przewozu drogowego w ustawie z dnia 28 paździer-

nika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
(Dz. U. 2002, nr 199, poz. 1671, z późn. zm.),  

– w zakresie przewozu koleją w ustawie z dnia 31 marca 2004 r. 
o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2004, nr 
97, poz. 962, z późn. zm.),  

– w zakresie przewozu żeglugą śródlądową w ustawie z dnia 21 
grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r., nr 
122, poz. 1321, z późn. zm.).  

Ww. ustawy wdrażają, m.in. postanowienia następujących dy-
rektyw:  
– dyrektywy Rady 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r.  

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich 
w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych,  

– dyrektywy Rady 96/49/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie 
zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie ko-
lejowego transportu towarów niebezpiecznych,  

– dyrektywy Rady 96/35/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie 
wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw 
bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i śródlą-
dowym towarów niebezpiecznych, 

– dyrektywy Rady 95/50/WE w sprawie ujednoliconych procedur 
kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych zo-
stała przyjęta w dniu 6 października 1995 r.,  

– dyrektywy 98/91 w sprawie pojazdów i przyczep dotyczy ho-
mologacji pojazdów przewożących towary niebezpieczne,  

– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/18/WE  
z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie minimalnych wymogów 
egzaminacyjnych dla doradców do spraw bezpieczeństwa 
w drogowym, kolejowym i śródlądowym transporcie towarów 
niebezpiecznych.  

Ww. dyrektywy zostały zastąpione dyrektywą PE i Rady 
2008/68/WE z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądo-
wego towarów niebezpiecznych. Państwa członkowskie musiały 
wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do osiągnięcia zgodności ze wspo-
mnianą dyrektywą najpóźniej do dnia 1 stycznia 1997 r. Natomiast 
każde państwo członkowskie musi przesyłać Komisji za każdy rok 
kalendarzowy, nie później niż w ciągu dwunastu miesięcy od zakoń-
czenia danego roku, sprawozdanie ze stosowania dyrektywy [2]. 

Przewozy drogowe, kolejowe i śródlądowymi drogami wodnymi 
reguluje jedna unijna dyrektywa – dyrektywa UE nr 2008/68  
w sprawie transportu śródlądowego towarów niebezpiecznych. 

UE przekształca te przepisy w dyrektywę, która ma zastoso-
wanie do transportu w całej UE, zarówno na terytorium jednego 
państwa, jak i w przewozach międzynarodowych. 

Przewozy drogowe, kolejowe i śródlądowymi drogami wodnymi 
reguluje jedna unijna dyrektywa – dyrektywa UE nr 2008/68  
w sprawie transportu śródlądowego towarów niebezpiecznych. 

Stosowanie różnych kryteriów podziału materiałów niebez-
piecznych przez różnych przewoźników, niejednokrotnie doprowa-
dzało do niejednoznaczności w stosowaniu obowiązujących przepi-
sów. W celu określenia warunków transportu niezbędne jest doko-
nanie ich identyfikacji, ujednoliconej klasyfikacji i nazwania unikato-
wymi, standardowymi nazwami używanymi w przepisach ADR. 

Struktura ADR uwzględnia zalecenia oraz:  
– przepisy ONZ w zakresie transportu materiałów niebezpiec-

znych (the Model regulations and United Nations Recommen-
dations on the Transport of Dangerous Goods - ONZ pub. 
ST/SG/AC 10/11/Rev.3), 

– przepisy międzynarodowe dot. transportu morskiego materia-
łów niebezpiecznych (the International Maritime Dangerous 
Goods Code of the International Maritime Organization - 
IMDG), 

– Techniczne Instrukcje Bezpieczeństwa w transporcie lotniczym 
materiałów niebezpiecznych (the Technical Instructions for the 
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Safe Transport of Dangerous Goods by Air of the International 
Civil Aviation Organization - ICAO)  

– regulacje dotyczące drogowego transportu materiałów niebez-
piecznych (the Regulations concerning the International Car-
riage of Dangerous Goods by Rail of the Intergovernmental Or-
ganisation for International Carriage by Rail). 
Przepisy zawarte w wymaganiach RID, ADR i IMDG dokładnie 

precyzują, w jaki sposób ładunek niebezpieczny powinien być opa-
kowany, oznakowany i przyjęty do przewozu, aby w normalnych 
warunkach przewozowych nie stanowił zagrożenia. Przepisy te 
zostały opracowane pod kątem właściwego przygotowania ładun-
ków niebezpiecznych do przewozu.  

Natomiast główny nacisk położono na przepisy dotyczące wa-
runków technicznych opakowań i środków transportu, tj. czynników, 
które mają wpływ na bezpieczeństwo przewozu niezależnie od 
miejsca jego realizacji. Zgodnie z wymaganiach RID, ADR i IMDG 
materiały i przedmioty niebezpieczne zostały podzielone na klasy, 
w zależności od ich właściwości i powodowanego zagrożenia. 

2. PROCES TRANSPORTOWY I PRZEWOZOWY TOWARÓW 
NIEBEZPIECZNYCH W UE 

2.1. Terminologia 

Proces przewozowy - to zespół różnorodnych czynności zwią-
zanych ze środowiskiem transportowym, występujących w czasie 
i przestrzeni, których wykonanie jest niezbędne, aby środek trans-
portu mógł dokonać przemieszczenia ładunków lub osób proces 
transportowy - jest to zbiór (zespół) różnorodnych czynności zwią-
zanych z przedmiotem transportu, występujących w określonej 
kolejności i wzajemnie ze sobą powiązanych w czasie i przestrzeni, 
których wykonanie jest niezbędne do przemieszczenia ładunków  
z miejsc produkcji do miejsc konsumpcji oraz osób z początkowych 
do końcowych punktów podróży [8]. 

Proces transportowy to zarówno przewóz ładunków jak 
i organizacja tego przewozu na odcinku od nadawcy (producenta 
lub eksportera) do odbiorcy (importera), polegający przede wszyst-
kim na przygotowaniu samej koncepcji przemieszczenia, udzielaniu 
zleceń podmiotom wykonującym określone czynności na rzecz tego 
ładunku, koordynacji i monitorowaniu ich działań oraz na przygoto-
waniu niezbędnych dokumentów. 

Proces transportowy może być realizowany samodzielnie 
przez dysponującego ładunkiem (eksportera bądź importera  
w ramach tzw. spedycji własnej) lub - najczęściej - przez zajmujące 
się profesjonalnie i zarobkowo tą działalnością przedsiębiorstwo 
spedycyjne bądź logistyczne [10]. Spedytor (logistyk), jako pośred-
nik między załadowcami (eksporterami i importerami) a przewoźni-
kami, działający na zlecenie i reprezentujący interesy tych pierw-
szych przygotowując i realizując proces transportowy powinien 
zwracać szczególną uwagę między innymi na: 
– opracowanie najkorzystniejszej dla zleceniodawcy koncepcji 

transportu, 
– wybór właściwych podmiotów wykonujących niezbędne usługi, 
– terminowe przekazywanie zleceń wykonawcom tych usług, 
– wynegocjowanie odpowiednich warunków przewozu i korzyst-

nych cen, 
– zabezpieczenie odpowiedniej dokumentacji w przypadku 

uszkodzenia bądź zaginięcia ładunku. 
 

2.2. Przewóz towarów niebezpiecznych 
Przewóz towarów niebezpiecznych może zostać zorganizowa-

ny w państwach członkowskich UE na trzy sposoby: 

– przewóz w sztukach: w tym przypadku każda ze sztuk produktu 
wchodzącego w skład załadunku powinna zostać oznaczona 
za pomocą odpowiedniej nalepki ostrzegawczej zawierającej 
jego nazwę oraz klasę, 

– przewóz bez opakowania: stosowany jest głównie w przypadku 
produktów stałych, stwarzających mniejsze zagrożenie w po-
równaniu do cieczy czy gazów, transportowane są w kontene-
rach lub skrzyniach, 

– przewóz w cysternach: transport cieczy i gazów – ze względu 
na dużą różnorodność zagrożeń (np. trujące, żrące, łatwopal-
ne, zakaźne, itd.) – odbywa się w specjalnie do tego celu za-
projektowanych cysternach – rysunek 1.  

 

 
Rys.1. Cysterna przewożąca podchloryn w roztworze [12]  
 

W przypadku transportu międzynarodowego (np. gdy ładunek 
niebezpieczny ma zostać przewieziony na terytorium Polski), sto-
sowną informację do odpowiednich organów kontrolnych przekazuje 
bezpośrednio Straż Graniczna. W efekcie, kierowca uzyskuje nie 
tylko zgodę na kontynuowanie jazdy, ale i wytyczne co do przebiegu 
trasy. 

Planując trasę przejazdu dla pojazdu, na którym zostaną 
umieszczone materiały niebezpieczne należy zwrócić szczególną 
uwagę na drogi o możliwie najlepszej nawierzchni i małym natęże-
niu ruchu. Ze względu na potencjalne zagrożenie dla środowiska 
oraz ludzkiego zdrowia i życia, wykluczyć tutaj należy drogi przebie-
gające nieopodal czynnych ośrodków wypoczynkowych oraz spor-
towych, czy zabudowanych obszarów miast. 

Polityka transportowa UE była jedną z pierwszych wspólnych 
dziedzin polityki Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Jej początki 
sięgają traktatu rzymskiego. W traktacie nie zdefiniowano jednak 
treści tej polityki: uzgodnić ją miały państwa członkowskie [7]. Do lat 
osiemdziesiątych XX w. nie osiągnięto większych postępów – rządy 
poszczególnych państw nie chciały oddać kontroli nad swoimi sie-
ciami transportowymi, a różnice w przepisach i strukturze transportu 
poszczególnych krajów były bardzo duże. Wreszcie, po ponad 25 
latach zajmowania się wyrywkowo tworzonymi przepisami, Parla-
ment Europejski zdecydował się na bezprecedensowy krok: wniósł 
do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko 
Radzie UE, oskarżając ją o niedopełnienie obowiązku opracowania 
wspólnej polityki transportowej. Wyrok Trybunału z maja 1985 r. stał 
się bodźcem, dzięki któremu przyspieszono opracowywanie wspól-
nej polityki. Zaraz po wyroku Trybunału z 1985 r. KE wydała białą 
księgę (oficjalny dokument zawierający projekt polityki w danej 
dziedzinie) dotyczącą wspierania procesu tworzenia rynku we-
wnętrznego. Przedstawiono w niej konkretne propozycje dotyczące 
transportu i cele, których realizację planowano na okres do 1992 r. 

Międzynarodowe przewozy towarów niebezpiecznych drogą 
lądową regulowane są umowami sporządzonymi przez odpowiednie 
organy międzynarodowe. Umowy te są regularnie aktualizowane 
celem uwzględnienia postępu technicznego i zapewnienia bezpie-
czeństwa. UE przekształca te przepisy w dyrektywę, która ma za-
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stosowanie do transportu w całej UE, zarówno na terytorium jedne-
go państwa, jak i w przewozach międzynarodowych. Proces trans-
portu drogowego w Państwach należących do Unii Europejskiej 
obwarowany jest zasadami zawartymi w Umowie Europejskiej ADR. 

 

2.3. Proces transportowo-spedycyjny 

U podstaw transportu materiałów stanowiących zagrożenie dla 
zdrowia oraz środowiska naturalnego leży przede wszystkim znajo-
mość prawa, wiedza o trujących właściwościach poszczególnych 
substancji oraz umiejętność wyboru adekwatnego dla nich pojazdu 
ciężarowego. Dzięki tym trzem kluczowym wskaźnikom ryzyko 
uszkodzenia przewożonego załadunku zostaje zminimalizowane, co 
w efekcie zwiększa również bezpieczeństwo i komfort jazdy kierow-
cy oraz innych uczestników ruchu. 

Organizacja procesu transportowo-spedycyjnego w transporcie 
morskim, transporcie kolejowym, transporcie drogowym i transpor-
cie lotniczym jest dość zróżnicowana. Każdy proces transportowo-
spedycyjny zróżnicowany jest w zależności od rodzaju przewożone-
go ładunku, zaangażowanych gałęzi transportu, relacji przewozo-
wej, sposobu przewozu i liczby biorących w nim udział podmiotów. 
Ponadto proces ten w znacznej mierze uzależniony jest od zakresu 
gestii transportowej posiadanej przez eksportera bądź importera. 

Mimo zróżnicowania procesów spedycyjnych w przypadku po-
szczególnych gałęzi transportu występują w nich takie same bądź 
podobne czynności i dokumenty, które można określić, jako typowe 
(standardowe). Różna natomiast jest kolejność czynności wykony-
wanych przez podmioty uczestniczące w realizacji procesów trans-
portowo-spedycyjnych w zależności od tego, czy mamy do czynie-
nia z realizacją transakcji eksportowej czy transakcji importowej. 
Istotne znaczenie dla samego przebiegu procesu spedycyjnego ma 
także fakt, czy chodzi w nim o przesyłkę cało pojazdowa czy też o 
przesyłkę drobną. Poza tym pewne odmienności w przebiegu pro-
cesu transportowo-spedycyjnego powoduje fakt przewozu ładunku 
w kontenerze. 

Aby umożliwić pełny przegląd najważniejszych czynności i do-
kumentów występujących w procesach transportowo-spedycyjnych 
w transporcie morskim, transporcie kolejowym, transporcie samo-
chodowym i transporcie lotniczym, w niniejszym artykule autorzy 
przyjęli założenie, iż w przypadku transakcji eksportowej pełna 
gestia transportowa należy do eksportera, natomiast w przypadku 
transakcji importowej - do importera. 

Przepisy ADR określają na każdym etapie przygotowania i rea-
lizacji przewozu obowiązki poszczególnych jego uczestników: 
– nadawcy (tj. producenta, importera na dany obszar celny, 

zleceniodawcy przewozu), 
– załadowcy (zwykle pracownika nadawcy, czasem przewoźni-

ka), 
– przewoźnika (podmiotu uprawnionego do świadczenia w imie-

niu własnym usług przewozu ładunków), 
– kierowcy (działającego w imieniu przewożącego ładunek), 
– odbiorcy (przyjmującego ładunek, bez względu na jego dalsze 

przeznaczenie), 
– rozładowcy (zdejmującego kontener, kontener do przewozu 

luzem, kontener-cysternę lub cysternę przenośną z pojazdu; 
wyładowującego towary niebezpieczne w sztukach przesyłki, 
małe kontenery lub cysterny przenośne z pojazdu lub z konte-
nera,  

– innych podmiotów uczestniczących w realizacji przewozu. 

3. KLASYFIKACJA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH  WG ADR 

3.1. Charakterystyka towarów niebezpiecznych  

Dla towarów niebezpiecznych ustalono w UE precyzyjne kryte-
ria klasyfikacyjne, których spełnienie jest warunkiem i zarazem 
obowiązkiem objęcia ich specjalnymi przepisami transportowymi. 
Na podstawie stwarzanych zagrożeń, towary niebezpieczne podzie-
lono na 13 grup zwanych „klasami”, a podział ten opiera się na 
wyodrębnieniu zagrożeń dominujących, których negatywne skutki 
dla ludzi i środowiska powstają w krótkim czasie [5]. 

Jak wyżej wspomniano materiały niebezpieczne są klasyfiko-
wane w jednej z 13 klas. Każdy z materiałów posiada własną pozy-
cję oznaczoną czteroliterowym numerem UN i jest przydzielony do 
jednej z trzech grup pakowania (PG). Te cztery informacje (UN, 
nazwa wg. ADR, klasa i PG) w zupełności wystarczą do identyfikacji 
każdego niebezpiecznego materiału.  

Transport materiałów niebezpiecznych, ze względu na ko-
nieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska, podlega 
szczególnym rygorom w zakresie klasyfikacji materiału, jego do-
puszczenia do przewozu, doboru opakowania, oznakowania oraz 
wymagań odnoszących się do kierowcy, środka transportu 
i realizacji przewozu. 

KE w wydanych dyrektywach za priorytet działań państw 
członkowskich uznaje zapewnienie bezpiecznych warunków życia 
na całym obszarze Unii Europejskiej.  

W Umowie ADR (Art. 2, pkt 4) zdefiniowano, że do kategorii 
towarów niebezpiecznych zaliczany jest „[…] materiał lub przedmiot, 
który zgodnie z ADR, RID lub ADN nie jest dopuszczony, odpo-
wiednio, do przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu 
żeglugą śródlądową albo jest dopuszczony do takiego przewozu na 
warunkach określonych w tych przepisach (…)” [1]. 

Materiały (towary, ładunki) niebezpieczne to takie, których 
przewóz jest albo zabroniony, albo dopuszczony jedynie na warun-
kach określonych w przepisach ADR. 

Towar – wytwór pracy ludzkiej zaspokajający jakąś potrzebę 
człowieka, produkowany na sprzedaż, mający wartość rzeczową 
i użytkową [18]. Natomiast ładunek – towar ładowany na różnego 
rodzaju środki transportowe, jak samochody, wagony itp. [18]. 

3.2. Klasyfikacja towarów wg Umowy ADR 

Umowa ADR zawiera część właściwą oraz załączniki A i B, któ-
re stanowią jej integralną część. Załącznik A obejmuje podział 
wszystkich produkowanych na świecie materiałów niebezpiecznych 
na 13 klas zagrożeń oraz zawiera szczegółową klasyfikację materia-
łów w poszczególnych klasach. 

Dodatkowo w tym załączniku określone zostały ogólne 
i szczegółowe warunki opakowania pojedynczych materiałów, wy-
magania w zakresie oznakowania materiałów, oraz warunki badań 
i znakowania tych materiałów” [12]. 

 
Tab. 1. Klasy towarów niebezpiecznych oraz zagrożeń 
Klasa 

1 
Materiały               
i przedmioty 
wybuchowe 

Substancje stałe i ciekłe, które w wyniku reakcji che-
micznej mogą wydzielać gazy o takiej temperaturze, 
ciśnieniu i z taką szybkością, że zagraża to zniszcze-
niem środowiska (np. materiały wybuchowe, sztuczne 
ognie, amunicja itp.) 

Klasa 
2 

Gazy Gazy czyste, mieszaniny gazów oraz przedmioty 
zawierające gaz (np. propan-butan, acetylen, zapal-
niczki itd.) 

Klasa 
3 

Materiały ciekłe 
zapalne 

Ciecze o temperaturze zapłonu do 60 °C (np. paliwa 
silnikowe, farby itd.) oraz przedmioty je zawierające 

Klasa 
4.1 

Materiały stałe 
zapalne, samo-
reaktywne, 
wybuchowe 
stałe odczulone 

Substancje stałe zapalne, substancje podatne na 
samorzutny rozkład oraz odczulone materiały wybu-
chowe (np. zapałki sztormowe, sproszkowany krzem 
itd.) 
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Klasa 
4.2 

Materiały 
samozapalne 

Materiały, które zapalają się w zetknięciu z powietrzem 
– materiały pirofoniczne oraz materiały, które w ze-
tknięciu z powietrzem ulegają samonagrzewaniu (np. 
fosfor itd.) 

Klasa 
4.3 

Materiały 
wytwarzające 
gazy  
zapalne                 
w zetknięciu   
z wodą  

Materiały i zawierające je przedmioty, które w wyniku 
reakcji z wodą wydzielają gazy palne tworzące 
z powietrzem mieszaniny wybuchowe lub gaz żrący 
(np. węglik wapniowy – karbid, sód) 

Klasa 
5.1 

Materiały 
utleniające 

Materiały, które na skutek wydzielania tlenu wywołują 
pożar lub podtrzymują pożar innych materiałów (np. 
podchloryn wapniowy, nadtlenek wodoru) 

Klasa 
5.2 

Nadtlenki 
organiczne 

Materiały niestabilne termicznie, które mogą rozkładać 
się pod wpływem ciepła, kontaktu z zanieczyszczenia-
mi, tarcia lub uderzenia (np. kwas nadbursztynowy itd.) 

Klasa 
6.1 

Materiały trujące Materiały, które nawet w małej ilości, w wyniku jedno-
razowego, krótkotrwałego działania na żywy organizm 
mogą spowodować uszczerbek ma zdrowiu lub śmierć 
(np. arsen, cyjanek potasu itd.) 

Klasa 
6.2 

Materiały 
zakaźne 

Materiały, które zawierają drobnoustroje,  
a z którymi kontakt wywołuje choroby zakaźne lu-
dzi i zwierząt (np. odpady medyczne itd.) 

Klasa 
7 

Materiały 
promieniotwór-
cze 

Materiały, które emitują promieniowanie jonizujące (np. 
materiały rozszczepialne, przedmioty skażone po-
wierzchniowo itd.) 

Klasa 
8 

Materiały             
i przedmioty 
żrące 

Materiały, które w przypadku kontaktu z żywą tkanką 
powodują jej martwicę, a także mogą działać na stal lub 
aluminium (np. kwas siarkowy, wodorotlenek sodu, 
akumulatory itd.) 

Klasa 
9 

Różne materiały  
i przedmioty  
niebezpieczne  

Materiały, które stwarzają zagrożenie podczas przewo-
zu i nie należą do innej klasy (np. azbest, napinacze 
wstępne pasów bezpieczeństwa, poduszki powietrzne 
itd.) 

 

3.3. Oznaczenia towarów niebezpiecznych 

Każdy z materiałów niebezpiecznych (grup materiałów) opisany 
jest przez dwa rodzaje kodów cyfrowych: 
– numer rozpoznawczy materiału – numer UB, 
– numer rozpoznawczy zagrożenia.  

W celu sprawnej identyfikacji rodzaju (klasy) przewożonych to-
warów niebezpiecznych powstał system rozpoznawalnych naklejek 
– ich przykłady dla wybranych klas zagrożeń przedstawia  poniżej 
rysunek 2. [4]  

 

 
Rys. 2. Nalepki ostrzegawcze Klasy od 1 do 9 [11] 
 

Oznaczenia w postaci nalepek i napisów umieszczane są na 
przesyłkach, cysternach, kontenerach i pojazdach. Każdy pojazd 
przewożący towary niebezpieczne musi być ponadto wyposażony 
w tablicę w kolorze pomarańczowym, umieszczoną z przodu i z tyłu 
pojazdu/zestawu pojazdów, prostopadle do osi pojazdu. 

Właściwe oznakowanie pojazdu jest istotne z punktu widzenia 
wszystkich uczestników ruchu. Już sama pomarańczowa tablica 
stanowi sygnał ostrzegawczy, informujący o przewożonych towa-
rach niebezpiecznych oraz wzywający do zachowania szczególnej 

ostrożności. Inną, podobnie jak oznakowanie ważną kwestią jest 
wyposażenie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne. 
Kwestie wyposażenia zawarto w dwóch rozdziałach załącznika B 
Umowy ADR, który został zaprezentowany w kolejnej części artyku-
łu. 
 

 
Rys. 3. Przykład oznakowania pojazdów [15] 

 
Dyrektywa przewiduje również, że Komisja przesyła Parlamen-

towi Europejskiemu i Radzie, co najmniej raz na trzy lata, sprawoz-
danie w sprawie stosowania wspomnianej dyrektywy przez państwa 
członkowskie [3]. Sprawozdanie Komisji przygotowywane jest na 
podstawie sprawozdań rocznych otrzymywanych od państw człon-
kowskich.  

 

 
Rys. 4. Oznaczenia ADR: 23-1965 z ciężarówką, która przewozi 
gaz palny – mieszaninę węglowodorów gazowych skroploną [13] 

4. ZAGROŻENIA W TRANPORCIE TOWARÓW NIEBEZ-
PIECZNYCH 

4.1. Statystyki  
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w UE przedstawia 

się następująco [16]: 
˗ transport śródlądowy (AND)– 6,8%, 
˗ kolejowy (RID) – 27,4%, 
˗ drogowy  (ADR) – 65,8 %. 

W 2011 statystyki wynosiły w UE – 81 miliardów tono-
kilometrów, spadły do 74 miliardów tono-kilometrów w 2013, na-
stępnie wzrosły w 2014 do 75 miliardów tono-kilometrów, w 2015 
osiągnęły blisko 82 miliardy tono-kilometrów. 

W klasyfikacji tych przewozów pierwsze miejsce zajmują Niem-
cy, kolejne Hiszpania i Wielka Brytania, na czwartym miejscu znaj-
duje się Polska, na piątym Francja a na szóstym Włochy. 

Przewozy w tych państwach w roku 2015, przekroczyły 60 mi-
liardów tono-kilometrów, czyli wyniosły 75% wszystkich przewozów 
towarów niebezpiecznych w Unii Europejskiej. 
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Tab. 2. Transport towarów niebezpiecznych w państwach UE 2011-
2015 (milion tono - kilometrów) [16] 

 2011 2012 2013 2014 2015 

UE 81023 80805 73946 75027 81650 

Niemcy 13028 12773 12958 12912 12912 

Hiszpania 11908 11833 10626 11718 12269 

W. Brytania 11087 12653 9017 8583 10566 

Polska 6848  6801 7024 8778 9174 

Francja 7785  8900 8258 7976 8281 

Włochy 9556 8313 8037 7358 6942 

 

W latach 2011-2015, największy wzrost przewozu towarów 
niebezpiecznych nastąpił w Szwecji (62,7 %), Litwie (50,6 %), Belgii  
(48,1 %) oraz Łotwie (34,6 %). Największy spadek przewozów 
nastąpił w Holandii (-56,2 %), Cyprze (- 28,9 %), Włoszech (-7,4 %) 
oraz Grecji (-27,3 %). 

Na rysunku 5, przedstawiono statystyki dotyczące typów prze-
wożonych towarów niebezpiecznych w UE w 2015 roku. Najwięcej 
przewożono materiałów ciekłych zapalnych – ponad połowę, kolejną 
grupę stanowiły gazy 14% oraz materiały żrące 9,8%. 
 

 
Rys. 5. Przewóz towarów niebezpiecznych ze względu na typ towa-
ru w UE w 2015 (% w tono-kilometrach) [16] 

 
4.2. Zagrożenia  

Proces transportu towarów niebezpiecznych w przewozach 
każdego typu podlega ścisłym regulacjom prawnym, które mają za 
zadanie zapobiec lub zminimalizować niebezpieczeństwo zagroże-
nia zdrowia i życia uczestniczących w nim osób oraz środowiska. 

Towary niebezpieczne to takie przedmioty i materiały, których 
przewóz jest albo zabroniony, albo dopuszczony jedynie na warun-
kach określonych prawem . Mogą one występować w trzech sta-
nach skupienia: ciekłym, stałym lub gazowym [4]. Mogą stwarzać 
zagrożenia chemiczne, fizyczne lub biologiczne jednocześnie sta-
nowić duże niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt, środowiska .  

Towarami niebezpiecznymi niedopuszczonymi do przewozu są 
towary stwarzające bardzo duże zagrożenie podczas transportu np.: 
UN 2186 CHLOROWODÓR, SKROPLONY, SCHŁODZONY; UN 
2455 AZOTYN METYLU; UN 1798 WODA KRÓLEWSKA (miesza-
nina stężonych kwasów azotowego i solnego).  

Towarami niebezpiecznymi dopuszczonymi do przewozu 
zgodnie z ADR są np.: UN 0334 OGNIE SZTUCZNE; UN 1090 
ACETON; UN 1263 FARBY; UN 3090 AKUMULATORY LITOWE. 

Niektóre towary niebezpieczne są zwolnione z ADR np.: 
Alkohol etylowy w roztworze wodnym powyżej 24% jest materiałem 
niebezpiecznym UN 1170 ETANOL W ROZTWORZE, ale już roz-
twory wodne alkoholu etylowego zawierające nie więcej niż 24% 
objętościowych alkoholu nie podlegają przepisom ADR. Towarami 
niebezpiecznymi w aspekcie ADR mogą być więc substancje, pre-
paraty o właściwościach palnych, wybuchowych, żrących, trujących, 
utleniających, samozapalnych, promieniotwórczych czy zagrażają-
cych środowisku. Mogą być to ściśle zdefiniowane grupy towarów 
np. farby, ognie sztuczne, granaty, akumulatory. Towarami niebez-
piecznymi mogą być grupy towarów o podobnych uściślonych wła-
ściwościach np.: UN 1987 ALKOHOLE I.N.O. (alkohole inaczej nie 
określone), lub grupy towarów o podobnych właściwościach ogól-
nych np.: UN 1992 MATERIAŁ ZAPALNY, CIEKŁY, TRUJĄCY 
I.N.O. 
 

 
Rys. 6. Jednostka transportowa kontener-cysterna przewożąca 
octan winylu [14] 

 
Transport ładunków niebezpiecznych może powodować: za-

grożenie życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz roślinności (w wyniku 
skażenia biologicznego lub chemicznego, wybuchu, pożaru, zapy-
lenia, hałasu, drgań lub wibracji), zanieczyszczenia powietrza, wód 
podziemnych, powierzchniowych oraz gleb (skażenie biologiczne, 
chemiczne, zmiany termiczne), naruszenie zasobów środowiska 
przyrodniczego, rozprzestrzeniania się ciśnienia w postaci fal po-
dłużnych i poprzecznych itp. 

Ładunki niebezpieczne stanowią szczególne zagrożenie dla 
ludzi i środowiska naturalnego. Wśród wielu substancji największym 
zagrożeniem są gazy oraz ciecze niskowrzące. Problem wyznacza-
nia rozkładu skażeń powstałych po awariach z tymi substancjami 
jest niezwykle trudny [6]. Uwolnienie substancji niebezpiecznych na 
skutek defektu, a potem awarii ma zazwyczaj różny przebieg [7]. 
Zwykle część substancji cieczy niskowrzących natychmiast odparo-
wuje, tworząc obłok pierwotny. Pozostała część rozlewa się i po-
wstaje rozległa plama, o grubości uzależnionej od wielu warunków 
miejscowych, która nadal paruje dając w efekcie tzw. obłok wtórny. 
Czas parowania zależy w dużym stopniu od temperatury wrzenia 
cieczy, temperatury otoczenia oraz grubości plamy. W przypadku 
substancji gazowych cała zawartość zbiornika zostaje uwolniona  
i tworzy obłok pierwotny. Zawsze rozmiar skażenia jest uzależniony 
od warunków atmosferycznych (meteorologicznych). 

Przyczyny powstawania zagrożenia w trakcie przewozu ładun-
ków niebezpiecznych mogą być następujące:  
– niezgodne z wymaganiami RID, ADR i IMDG rodzaje i typy 

opakowań, jednostek ładunkowych, środków transportowych,  
– nieodpowiedni stan techniczny opakowań i jednostek ładunko-

wych, co na skutek nadmiernego zużycia i uszkodzeń nie za-
pewnia szczelności i umożliwia przedostanie się ładunku do 
atmosfery,  
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– niezgodny z wymaganiami stan techniczny wagonu lub toru 
kolejowego, co może prowadzić do katastrofy, uszkodzenia 
opakowania lub naczynia transportowego, a przez to uwolnie-
nia przewożonego ładunku,  

– zły stan techniczny dróg kołowych, co może prowadzić do 
katastrofy, uszkodzenia opakowania lub naczynia transporto-
wego,  
a przez to do uwolnienia przewożonego ładunku, 

– nieodpowiednie wyposażenie punktów przeładunkowych, zły 
stan techniczny infrastruktury i urządzeń przeładunkowych,  

– kolizje drogowe i katastrofy kolejowe zawinione przez człowie-
ka,  

– brak przygotowania teoretycznego i praktycznego do wykony-
wania czynności transportowych z ładunkami niebezpiecznymi  
w poszczególnych ogniwach łańcucha transportowego,  

– niewłaściwa organizacja lub technologia transportu ładunków 
niebezpiecznych,  

– brak właściwych zabezpieczeń obiektów przeładunkowych 
przed przenikaniem uwolnionych substancji niebezpiecznych 
do środowiska naturalnego.  
Z przeprowadzonej analizy wynika, że potencjalnym źródłem 

zagrożenia w transporcie jest taki element przewozu lub przeładun-
ku, który w przypadku awaryjnego uszkodzenia może być przyczyną 
uwolnienia się substancji niebezpiecznej i jej emisji do otoczenia, 
stwarzając zagrożenie np. wybuchowe, pożarowe lub toksyczne dla 
ludzi i środowiska.  

Zagrożenia takie mogą mieć zasięg:  
– miejscowy – obejmujący miejsce operacji transportowej,  
– lokalny – obejmujący inne obiekty, ale na terenie jednej jed-

nostki organizacyjnej,  
– masowy – przekraczający granice określonej jednostki organi-

zacyjnej i stwarzający groźbę dla zdrowia i życia ludzkiego 
również na terenach przyległych.  
Egzekwowanie stosowania odpowiednich wymagań i przepi-

sów dotyczących warunków przewozu i przeładunku, związanych  
z określonym systemem transportowym, powinno ograniczyć liczbę 
awarii i katastrof do wartości wynikających z przypadków losowych. 

Materiały niebezpieczne obejmują zarówno substancje che-
miczne, odpady tych substancji, jak i opakowania zanieczyszczone 
substancją chemiczną. Są one wytwarzane głównie przez przemysł 
chemiczny. Transport dużych ilości tych materiałów jest problemem 
globalnym. W wyniku niekontrolowanego uwolnienia znacznych 
ilości substancji niebezpiecznych o właściwościach utleniających, 
palnych, toksycznych itp. do otoczenia (wyciek podczas awarii 
instalacji przemysłowej, rozszczelnienie cysterny podczas transpor-
tu, wypadek drogowy itp.) może wystąpić ryzyko katastrofy ekolo-
gicznej, co stanowi poważne zagrożenie dla ludzi oraz środowiska 
naturalnego.  
 
4.3. Wypadki podczas przewozu towarów niebezpiecznych 

Najwięcej wypadków w UE dochodzi przy przewozie towarów 
niebezpiecznych transportem drogowym. 

We Włoszech w latach 1995-2000, odnotowano 227 
wypadków, z udziałem pojazdów przewożących towary 
niebezpieczne, z tego powodu substancje niebezpieczne 
przedostały się do środowiska (21% stanowił olej napędowy, 19% 
benzyna, 16% gazy), z tego 10% tych substancji, spowodowało 
skażenie środowiska naturalnego [17]. W Hiszpanii w latach 2000-
2003 odnotowano 178 wypadków z pojazdami przewożącymi 
towary niebezpieczne, 27 osób zginęło [17]. 

W Polsce dochodzi średnio do ok. 70 wypadków drogowych 
w przewozie towarów niebezpiecznych rocznie, w latach 2010-2015 
doszło łącznie do 456 wypadków. W wyniku analizy należy stwier-
dzić, że przeważająca liczba wypadków jest związana z transportem 
w cysternach. Wypadki z udziałem cystern stanowią średnio ok. 
75% wszystkich wypadków w skali roku. Trend ten utrzymuje się na 
stałym poziomie. 

W przeciągu ostatnich 6 lat w Polsce, w transporcie drogowym 
miało miejsce 255 poważnych awarii technicznych, w tym 154 awa-
rie w transporcie towarów niebezpiecznych, co stanowi aż 59% 
wszystkich awarii. 

Mniej wypadków z przewozem towarów niebezpiecznych, zda-
rza się na kolei. W 2012 roku w Unii Europejskiej, miało miejsce 61 
wypadków, w 2013 – 48, 2014 – 30 oraz w 2015 – 31 wypadków. 
67 % z tych wypadków dotyczy przewozu bardzo niebezpiecznych 
materiałów. Najwięcej wypadków kolejowych zdarza się w Austrii 
oraz na Litwie. Kolejne miejsca zajmują Niemcy oraz Polska. 

 
Tab. 3. Liczba wypadków kolejowych przy przewozie towarów 

niebezpiecznych [16] 
Państwo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
UE 37 46 61 48 30 31 
Belgia 2 0 2 1 1 0 
Bułgaria 0 0 0 0 0 1 
Czechy 0 0 0 0 0 1 
Dania 1 3 1 0 0 2 
Niemcy  8 2 3 3 6 1 
Estonia 0 0 0 0 0 0 
Irlandia 0 0 0 0 0 0 
Grecja 0 0 0 0 0 0 
Hiszpania 0 0 0 0 0 0 
Francja 0 0 3 0 0 0 
Chorwacja 0 0 0 0 0 0 
Włochy 5 0 0 0 1 0 
Cypr 0 0 3 0 0 0 
Łotwa 2 2 2 2 2 0 
Litwa 3 3 12 10 3 3 
Luksemburg 0 0 0 0 0 0 
Węgry 1 0 0 0 0 0 
Malta 0 0 3 0 0 0 
Holandia 0 2 6 1 0 0 
Austria 12 26 27 23 8 19 
Polska 1 5 4 4 1 3 
Portugal 0 0 0 0 0 0 
Romania 1 1 0 0 0 0 
Słowenia 0 0 0 0 0 0 
Słowacja 0 0 0 0 0 0 
Finlandia 0 0 1 1 4 1 
Szwecja 0 0 0 0 4 0 
W. Brytania 1 2 0 3 0 0 

 
Najmniej wypadków ma miejsce przy przewozie towarów nie-

bezpiecznych transportem śródlądowym. W 2013 roku w UE miały 
miejsce 3 wypadki (w Bułgarii, Austrii oraz Węgrzech). 
 

PODSUMOWANIE 

Przewóz towarów niebezpiecznych wymaga specjalistycznej 
wiedzy dotyczącej składu, właściwości chemicznych i fizycznych,  
a także specjalistycznych opakowań i środków transportowych. Przy 
transporcie tego typu towarów obowiązują bardzo precyzyjne mię-
dzynarodowe przepisy i zasady postępowania. Ujednolicenie prze-
pisów przewozu materiałów niebezpiecznych podnosi poziom bez-
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pieczeństwa i ułatwia prowadzenie skutecznych kontroli. W praktyce 
oznacza to, że ładunki niebezpieczne, które trafiają na drogi mają 
nie tylko takie same nazwy i numery rozpoznawcze, ale także są  
w ten sam sposób badane, klasyfikowane, pakowane i znakowane. 

Międzynarodowa natura transportu i zorganizowana przestęp-
czość wymaga skoordynowanego europejskiego podejścia do za-
bezpieczenia transportu ładunków niebezpiecznych. Występują 
określone korzyści wynikające ze skoordynowanego podejścia 
administracji krajowych do zarządzania zagrożeniami, odpowiednie 
działania po zaistnieniu zdarzenia incydentalnego, wymiany infor-
macji, szkoleń i przeciwdziałania zagrożeniom. Ponieważ każde 
państwo członkowskie spodziewa się kontroli i procedur w innym 
państwie dla zapewnienia jego bezpieczeństwa, naturalne jest 
wprowadzanie minimum standardów.  

Unia Europejska powinna stworzyć standardy, jakim powinny 
odpowiadać działania dostawców usług transportowych (np.: ciągni-
ków drogowych, operatorów terminali, dzierżawców kolei i dróg 
wodnych, udostępniających parkingi, spedytorów, obsługi rurocią-
gów itd.), by zostać akredytowanym bezpiecznym dostawcą usług 
transportowych. Przede wszystkim powinno wymagać się podsta-
wowych miar, jak: identyfikacja pracownika, podstawy działania, 
przeprowadzone audity, miary zabezpieczeń fizycznych, zabezpie-
czone systemy informatyczne, trening z zakresu świadomości bez-
pieczeństwa i zabezpieczenia, przeglądy, kontrola dostępu itd. 

Dlatego za korzystną dla wyboru właściwej formuły dostawy  
w kontraktach handlu zagranicznego uznać należy sytuację,  
w której eksporterzy/importerzy nawiązują kontakt ze spedyto-
rem/logistykiem jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji i zawarciem 
kontraktu, umożliwiając mu tym samym aktywne uczestnictwo  
w przygotowaniu odpowiedniej formuły dostawy negocjowanego 
kontraktu handlowego, stanowiącej podstawę wyboru (bądź rezy-
gnacji, jeśli okaże się to uzasadnione) gestii transportowej. 

Każdy tego typu transport wymaga odrębnego podejścia, 
uwzględniającego jego specyfikę. Szczególnych umiejętności trzeba 
do skoordynowania transportu morskiego i lądowego oraz właści-
wego przygotowania prac przeładunkowych w porcie, w tym moco-
wania i zabezpieczania takiego rodzaju ładunków na czas podróży 
morskiej. 
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Analysis of transport of dangerous goods in the member 
states of the European Union 

The article presents the issues concerning the transport 
of dangerous goods in the Member States of the European 
Union - in the light of the legal status of the participants - the 
responsibilities of the participants, which are aimed at elimi-
nating the inherent hazards associated with their movement, 
as is known both in road traffic and rail transport as well. 
water. EU countries retain the right to regulate or prohibit 
the transport of dangerous goods on their territory for rea-
sons other than safety (such as state security or the environ-
ment). 
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