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BHP PRZY PRZEWOZACH MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 

 

W artykule omówiony została problematyka wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i 

awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych 

 

WSTĘP 

Celem publikacji jest uświadomienie uczestnikom ruchu dro-
gowego zagrożenia płynącego  z przewozu towarów niebezpiecz-
nych, rolę osób uczestniczących w czynnościach wspomagających 
przewóz oraz system nadzoru i kontroli w celu sprawnego i bez-
piecznego ich przewożenia. 

30 września 1957 r. w Genewie weszła w życie umowa euro-
pejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towa-
rów niebezpiecznych (ADR) sporządzona pod auspicjami Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych. Polska ratyfikowała ją w 
1975 r. Umowa ADR jest wieloletnim dorobkiem międzynarodowej 
grupy ekspertów z różnych dziedzin nauki i techniki oraz jest nowe-
lizowana co dwa lata z półrocznym okresem przejściowym. Obecnie 
obowiązuje w 44 krajach1. Składa się z umowy właściwej oraz z 
załączników A i B. Umowa właściwa określa stosunki prawne mię-
dzy uczestniczącymi państwami, natomiast załączniki zawierają 
przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu po-
szczególnych materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym 
transporcie drogowym   

1. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W ZAKRE-
SIE BEZPIECZEŃSTW  

1.1. BHP związane z przewozem towarów niebezpiecznych  

Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych powinni po-
dejmować środki bezpieczeństwa odpowiednie do natury i zakresu 
dających się przewidzieć zagrożeń, w celu zapobieżenia szkodom i 
urazom oraz, jeżeli jest to wskazane, w celu zminimalizowania ich 
skutków. W każdym przypadku w razie zaistnienia bezpośredniego 
zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, uczestnicy przewozu 
powinni niezwłocznie powiadomić służby ratownicze oraz udostęp-
nić im informacje potrzebne do prowadzenia działań.2  
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1Obecnie do Umowy ADR należą: Albania, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, 
Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, 
Estonia, Federacja Rosyjska, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, 
Irlandia, Kazachstan, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, 
Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, 
Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, 
Włochy. 
2 Zrestrukturyzowana Umowa ADR obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 r. 
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Obowiązki głównych uczestników przewozu: 
Nadawca 
Nadawca towarów niebezpiecznych zobowiązany jest dostar-

czyć do przewozu tylko takie przesyłki, które spełniają wymagania 
ADR. Powinien w szczególności3: 
– upewnić się, że towary niebezpieczne są sklasyfikowane i do-

puszczone do przewozu zgodnie z ADR; 
– zaopatrzyć przewoźnika w informacje i dane oraz, jeżeli to 

konieczne, w wymagane dokumenty przewozowe oraz doku-
menty towarzyszące (zezwolenia, dopuszczenia, powiadomie-
nia, świadectwa itd.), uwzględniając w szczególności wymaga-
nia podane w dziale 5.4 oraz w tabeli w części 3; 

– używać wyłącznie opakowań, dużych opakowań i dużych po-
jemników do przewozu luzem (DPPL) oraz cystern (pojazdów-
cystern, cystern odejmowalnych, pojazdów-baterii, MEGC, cy-
stern przenośnych i kontenerów-cystern), które są dopuszczone 
i odpowiednie do przewozu danych materiałów oraz posiadają 
oznakowanie wymagane przez ADR; 

– stosować się do wymagań dotyczących sposobów nadania i 
ograniczeń wysyłkowych; 

– zapewnić, aby nawet próżne nieoczyszczone i nieodgazowane 
cysterny (pojazdy-cysterny, cysterny odejmowalne, pojazdy-
baterie, MEGC, cysterny przenośne i kontenery-cysterny), a 
także próżne nieoczyszczone pojazdy oraz duże i małe konte-
nery do przewozu luzem, były odpowiednio oznakowane i zao-
patrzone w wymagane nalepki ostrzegawcze, a próżne nieo-
czyszczone cysterny były tak samo zamknięte i szczelne jak w 
stanie ładownym. 
W przypadku, gdy nadawca działa w imieniu osoby trzeciej, 

osoba ta powinna poinformować nadawcę na piśmie o tym, że 
przewóz dotyczy towarów niebezpiecznych oraz powinna udostęp-
nić mu wszystkie informacje i dokumenty potrzebne do wypełnienia 
jego obowiązków.4 

Przewoźnik 
Przewoźnik powinien w szczególności5: 

– upewnić się, że towary niebezpieczne przeznaczone do prze-
wozu są dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR; 

– upewnić się, że wszystkie informacje wymagane w ADR, doty-
czące towarów niebezpiecznych przeznaczonych do przewozu 
zostały przed jego rozpoczęciem dostarczone przez nadawcę, 
że wymagana dokumentacja znajduje się w jednostce transpor-
towej, a w przypadku użycia zamiast dokumentacji papierowej 
technik elektronicznego przetwarzania danych (EDP) lub elek-

                                                 
3 Ibidem 
4 Zrestrukturyzowana Umowa ADR obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 r. 
5 Ibidem 
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tronicznej wymiany danych (EDI), że zapewniona jest dostęp-
ność do tych danych podczas transportu w stopniu co najmniej 
równoważnym dokumentacji papierowej; 

– sprawdzić wzrokowo, czy pojazdy i ładunek nie mają oczywi-
stych wad oraz czy nie występują wycieki lub nieszczelności, 
braki w wyposażeniu, itp.; 

– upewnić się, że nie upłynął termin następnego badania dla 
pojazdów-cystern, pojazdów-baterii, cystern odejmowalnych, 
cystern przenośnych, kontenerów-cystern i MEGC; 

– sprawdzić, czy pojazdy nie są nadmiernie załadowane; 
– upewnić się, że na pojazdach umieszczone zostało wymagane 

oznakowanie i nalepki ostrzegawcze; 
– upewnić się, że w pojeździe znajduje się wyposażenie wymie-

nione w pisemnych instrukcjach dla kierowcy. 
Czynności powyższe powinny być wykonane odpowiednio w 

oparciu o dokumenty przewozowe i dokumenty towarzyszące oraz 
sprawdzenie wzrokowe pojazdów, kontenerów i ładunku. Jeżeli 
podczas przewozu stwierdzone zostanie naruszenie wymagań ADR 
zagrażające bezpieczeństwu tego przewozu, to powinien być on 
niezwłocznie przerwany, przy zachowaniu wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpiecznego unieruchomienia 
przesyłki oraz bezpieczeństwa publicznego. Przewóz może być 
kontynuowany wyłącznie w przypadku, gdy zapewniono jego zgod-
ność z obowiązującymi przepisami.6 

Odbiorca 
Odbiorca zobowiązany jest nie opóźniać przyjęcia towarów, je-

żeli takie opóźnienie nie jest konieczne oraz sprawdzić, po rozła-
dunku, czy zostały spełnione odnoszące się do niego wymagania 
ADR. Jeżeli, w przypadku kontenera, sprawdzenie, o którym mowa 
powyżej, ujawni naruszenie przepisów ADR, to odbiorca może 
zwrócić kontener przewoźnikowi jedynie po usunięciu tego narusze-
nia.7 

Załadowca 
Załadowca powinien w szczególności8: 

– wydać przewoźnikowi towary niebezpieczne tylko w przypadku, 
gdy są one dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR; 

– przy wydawaniu do przewozu opakowanych towarów niebez-
piecznych lub próżnych, nieoczyszczonych opakowań, spraw-
dzić czy opakowania nie są uszkodzone. Nie powinien on wy-
dać sztuki przesyłki, której opakowanie jest uszkodzone, dopóki 
nie zostaną usunięte uszkodzenia, w szczególności, jeżeli opa-
kowanie jest nieszczelne, są wycieki materiału niebezpiecznego 
lub istnieje możliwość ich wystąpienia; obowiązek ten dotyczy 
również próżnych nieoczyszczonych opakowań; 

– postępować zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi 
załadunku i manipulowania ładunkiem podczas załadunku towa-
rów niebezpiecznych do pojazdu oraz dużego i małego kontene-
ra; 

– po załadunku towarów niebezpiecznych do kontenera, spełnić 
wymagania dotyczące oznakowania podane w dziale 5.3; 

– przy załadunku sztuk przesyłki, stosować się do zakazów łado-
wania razem oraz do wymagań dotyczących oddzielania towa-
rów niebezpiecznych od żywności, innych artykułów spożyw-
czych oraz karmy dla zwierząt, uwzględniając przy tym towary 
niebezpieczne znajdujące się już w pojeździe lub dużym konte-
nerze. 
Pakujący 
Pakujący powinien stosować się w szczególności do9: 

                                                 
6 Zrestrukturyzowana Umowa ADR obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 r. 
7 Ibidem 
8 Ibidem 
9 Ibidem 

– wymagań dotyczących warunków pakowania, w tym pakowania 
razem;  

– wymagań dotyczących oznakowania i stosowania nalepek 
ostrzegawczych, w przypadku, gdy przygotowuje sztuki przesył-
ki do przewozu. 
Napełniający 
Napełniający powinien w szczególności10: 

– przed napełnieniem upewnić się, że cysterny i ich wyposażenie 
są w dobrym stanie technicznym; 

– w przypadku pojazdów-cystern, pojazdów-baterii, cystern odej-
mowalnych, cystern przenośnych, kontenerów-cystern oraz 
MEGC upewnić się, że nie został przekroczony termin ich na-
stępnego badania; 

– napełniać cysterny jedynie materiałami niebezpiecznymi do-
puszczonymi do przewozu w tych cysternach; 

– przy napełnianiu cysterny stosować się do wymagań dotyczą-
cych załadunku materiałów niebezpiecznych do sąsiednich ko-
mór cysterny; 

– podczas napełniania cysterny przestrzegać określonego dla 
danego materiału maksymalnego dopuszczalnego stopnia na-
pełnienia lub maksymalnej dopuszczalnej masy zawartości na 
litr pojemności cysterny; 

– po napełnieniu cysterny sprawdzić szczelność jej zamknięć; 
– zapewnić, aby na powierzchni zewnętrznej napełnionej cyster-

ny, nie było niebezpiecznych pozostałości ładowanego materia-
łu; 

– przygotowując towary niebezpieczne do przewozu zapewnić, 
aby na cysternach, na pojazdach oraz na dużych i małych kon-
tenerach do przewozu luzem, zostały umieszczone wymagane 
przepisami tablice barwy pomarańczowej oraz nalepki ostrze-
gawcze; 

– w przypadku załadunku towarów niebezpiecznych luzem do 
pojazdów lub kontenerów, upewnić się, że przestrzegane są 
odpowiednie przepisy działu 7.3 ADR. 
Operator kontenera-cysterny/cysterny przenośnej 
Operator kontenera-cysterny/cysterny przenośnej powinien w 

szczególności11: 
– zapewnić, aby kontener-cysterna/cysterna przenośna odpowia-

dały obowiązującym wymaganiom w zakresie konstrukcji, wy-
posażenia, badań i oznakowania; 

– zapewnić, aby konserwacja zbiornika i jego wyposażenia była 
przeprowadzana w sposób, który gwarantuje, że w normalnych 
warunkach użytkowania kontener-cysterna/ cysterna przenośna 
będą spełniać wymagania ADR do czasu następnego badania; 

– zapewnić przeprowadzenie nadzwyczajnej kontroli kontenera-
cysterny/cysterny przenośnej w przypadku, gdy istnieje podej-
rzenie, że bezpieczeństwo zbiornika lub jego wyposażenia zo-
stało naruszone w wyniku naprawy, dokonanych zmian lub 
wskutek wypadku. 
Rozładowca 
Rozładowca (obejmuje czynności zdejmowania, wyładunku i 

rozładunku) powinien w szczególności12: 
– upewnić się, że zostały rozładowane właściwe towary, poprzez 

porównanie odpowiednich informacji zawartych w dokumencie 
przewozowym z informacjami znajdującymi sie na sztuce prze-
syłki, kontenerze, cysternie, MEMU, MEGC lub pojeździe; 

– sprawdzić przed i podczas rozładunku, czy opakowania, cyster-
na, pojazd lub kontener nie są uszkodzone w stopniu zagraża-
jącym bezpieczeństwu czynności rozładunkowych. W przypad-

                                                 
10 Zrestrukturyzowana Umowa ADR obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 r. 
11 Ibidem 
12 Zrestrukturyzowana Umowa ADR obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 r. 
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ku stwierdzenia takiego uszkodzenia, upewnić się, że rozładu-
nek nie będzie sie odbywać do czasu zastosowania odpowied-
nich środków; 

– stosować się do odpowiednich wymagań dotyczących rozładun-
ku; 

– bezpośrednio po rozładunku cysterny, pojazdu lub kontenera: 
– usunąć wszystkie niebezpieczne pozostałości towarów, które 

podczas czynności rozładunkowych przylgnęły do zewnętrznej 
powierzchni cysterny, pojazdu lub kontenera;  

– zapewnić, aby zostały zamknięte zawory i otwory inspekcyjne; 
– zapewnić, aby zostało wykonane wymagane oczyszczenie i 

odkażenie pojazdów lub kontenerów;  
– zapewnić, aby kontenery, które zostały całkowicie rozładowane, 

oczyszczone i odkażone, nie posiadały oznakowania określo-
nego w dziale 5.3. 
Doradca do spraw bezpieczeństwa 
Głównym zadaniem doradcy, przy zachowaniu odpowiedzial-

ności kierującego przedsiębiorstwem, powinno być dążenie, po-
przez 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.13 Odnośnie 
do działalności przedsiębiorstwa, doradca ma w szczególności 
następujące obowiązki14: 
– śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu 

towarów niebezpiecznych; 
– doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów 

niebezpiecznych; 
– przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przed-

siębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla 
kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla władz 
lokalnych. Sprawozdanie powinno być przechowywane przez 
pięć lat i udostępniane władzom krajowym na ich żądanie. 
Obowiązki doradcy obejmują również śledzenie następujących 

praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa, o 
której mowa15: 
– procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami 

dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecz-
nych; 

– praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań 
specjalnych związanych 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; 

– wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie 
wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu pod-
czas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebez-
piecznych; 

– prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przy-
gotowywania sprawozdań 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; 

                                                 
13 Zrestrukturyzowana Umowa ADR obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 r. 
14 Ibidem 
15 Ibidem 

– uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszą-
cych się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze 
podwykonawców oraz partnerów; 

– sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w przewóz, zała-
dunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali 
szczegółowe procedury postępowania i instrukcje; 

– stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w 
zakresie zagrożeń związanych z przewozem, załadunkiem i roz-
ładunkiem towarów niebezpiecznych; 

– wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu czy 
środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i 
sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają 
przepisom; 

– wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu 
przestrzegania wymagań dotyczących załadunku i rozładunku; 

– istnienie planu ochrony, o którym mowa pod 1.10.3.2 ADR. 
Przepisy krajowe zobowiązują przedsiębiorców do16: 

– wysłania jednego egzemplarza rocznego sprawozdania z dzia-
łalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebez-
piecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej 
„rocznym sprawozdaniem”, w terminie do dnia 28 lutego każde-
go roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, 
odpowiednio wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowe-
go właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszka-
nia uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych; 

– przechowywania drugiego egzemplarza rocznego sprawozdania 
w swojej siedzibie przez okres 5 lat od dnia jego wysłania; 

– sporządzenia raportu dotyczącego poważnych wypadów lub 
awarii przy przewozie towarów niebezpiecznych w terminie 14 
dni od dnia ich wystąpienia wojewódzkiemu inspektorowi trans-
portu drogowego. (informacja dalej o zdarzeniu jest przesyłana 
do Ministra Transportu)  

1.2. BHP związane z przewozem towarów niebezpiecznych  

Konwencja ADR wprowadziła też ograniczenia przejazdu po-
jazdów przewożących towary niebezpieczne przez tunele drogowe. 
Znaki i sygnały drogowe stosowane w celu wprowadzenia zakazu 
wjazdu do tunelu pojazdów przewożących towary niebezpieczne 
powinny być umieszczane w miejscach, gdzie możliwy jest wybór 
drogi alternatywnej.17 

Określenie kategorii tunelu powinno być dokonane z uwzględ-
nieniem trzech głównych zagrożeń, które mogą spowodować liczne 
ofiary lub poważne uszkodzenia konstrukcji tunelu18: 
– wybuchu; 
– uwolnienia gazu trującego lub lotnej cieczy trującej; 
– pożaru. 

Wprowadzono 5 kategorii tuneli19: 
Kategoria A – dla której nie wprowadzono ograniczeń w ruchu 

pojazdów przewożących towary niebezpieczne, 
Kategoria B – dla której wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów 

przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym 
zasięgu – np. wybuchem podgrzanej cysterny ze skroplonym gazem 
palnym (LPG). Wybuch taki może spowodować śmierć wszystkich 
osób znajdujących się w tunelu, zniszczenie jego wyposażenia i 
uszkodzenie konstrukcji, 

Kategoria C - dla której wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów 
przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym 
zasięgu, wybuchem o dużym zasięgu (np. gazy sprężone w cyster-

                                                 
16 Art.16,17 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych 
17 Zrestrukturyzowana Umowa ADR obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 r. 
18 Zrestrukturyzowana Umowa ADR obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 r. 
19 http://pl.wikipedia.org/wiki/Tabliczki_do_znak%C3%B3w_drogowych  
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nach) oraz towary zagrażające masowym zatruciem (np. gazy 
trujące w cysternach),   

Kategoria D – dla której wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów 
przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym 
zasięgu, wybuchem o dużym zasięgu, towary zagrażające maso-
wym zatruciem oraz towary zagrażające pożarem o dużym zasięgu 
(np. ciecze palne w cysternach),  

 

 
Rys. 1. Źródło: Krzysztof Grzegorczyk, Transport drogowy towarów 
niebezpiecznych 

 
Kategoria E - dla której wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów 

przewożących jakiekolwiek towary niebezpieczne w ilościach wy-
magających oznakowania pojazdów tablicami barwy pomarańczo-
wej, z wyjątkiem niektórych materiałów promieniotwórczych , odpa-
dów medycznych  i próbek diagnostycznych. 

Odpowiednio do kodu ograniczeń przewozu przez tunele usta-
lonego dla całego ładunku znajdującego się w jednostce transpor-
towej, stosuje się następujące ograniczenia przejazdu tej jednostki 
transportowej przez tunele20: 

Kod  
ograniczeń 
przewozu 

przez tunele 
dla całego 
ładunku 

Ograniczenie 

B Zakaz przejazdu przez tunele kategorii B, C, D i E 

B1000C 

Przewóz, gdy całkowita masa netto materiałów wybuchowych na 
jednostkę transportową 
- przekracza 1000 kg: zakaz przejazdu przez tunele kategorii B, C, D i 
E; 
- nie przekracza 1000 kg: zakaz przejazdu przez tunele kategorii C, D 
i E 

B/D 
Przewóz w cysternie: zakaz przejazdu przez tunele kategorii B, C, D i 
E; 
Inny przewóz: zakaz przejazdu przez tunele kategorii D i E 

B/E 
Przewóz w cysternie: zakaz przejazdu przez tunele kategorii B, C, D i 
E; 
Inny przewóz: zakaz przejazdu przez tunele kategorii E 

C Zakaz przejazdu przez tunele kategorii C, D i E 

C5000D 

Przewóz, gdy całkowita masa netto materiałów wybuchowych na 
jednostkę transportową 
- przekracza 5000 kg: zakaz przejazdu przez tunele kategorii C, D i E; 
- nie przekracza 5000 kg: zakaz przejazdu przez tunele kategorii D i E 

C/D 
Przewóz w cysternie: zakaz przejazdu przez tunele kategorii C, D i E; 
Inny przewóz: zakaz przejazdu przez tunele kategorii D i E 

C/E 
Przewóz w cysternie: zakaz przejazdu przez tunele kategorii C, D i E; 
Inny przewóz: zakaz przejazdu przez tunele kategorii E 

D Zakaz przejazdu przez tunele kategorii D i E 

D/E 
Przewóz luzem lub w cysternie : zakaz przejazdu przez tunele  
kategorii D i E; 

                                                 
20 Zrestrukturyzowana Umowa ADR obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 r. 

Inny przewóz: zakaz przejazdu przez tunele kategorii E 

E Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E 

─ 
Dozwolony przejazd przez wszystkie tunele (dla UN 2919 i UN 3331, 
patrz również 8.6.3.1) 

UWAGA: Na przykład, zakaz przejazdu jednostki transportowej 
przewożącej UN 0161 proch bezdymny, o kodzie klasyfikacyjnym 
1.3C i o kodzie ograniczeń przewozu przez tunele C5000D, w ilości 
3000 kg (całkowita masa netto materiału wybuchowego) dotyczy 
tuneli kategorii D i E. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ADR 

  
Istnieją substancje szczególnie niebezpieczne, stwarzające za-

grożenie większe od pozostałych. Należą do nich przede wszystkim 
towary promieniotwórcze, których transport podlega przepisom 
nadzorowanym przez Państwową Agencję Atomistyki oraz materiały 
wybuchowe. Od 2005 roku w transporcie towarów niebezpiecznych 
wyróżnia się specjalną grupę towarów tzw. dużego ryzyka- są to 
towary, które mogą być użyte w celach terrorystycznych lub nie-
zgodnie z ich przeznaczeniem, wykazujące się dużym ryzykiem 
zagrożenia dla ludzi, mienia lub środowiska np. materiały i przed-
mioty wybuchowe, trujące, palne lub zakaźne. Przy ich przewozie 
muszą być stosowane specjalne procedury. Przewoźnik jest zobo-
wiązany do opracowania i wdrożenia Planu Ochrony Towarów 
Niebezpiecznych Dużego Ryzyka, zgodnie z przepisami rozdziału 
1.10 ADR.21 

Plan ochrony powinien zawierać co najmniej następujące ele-
menty22: 
– szczegółowy podział obowiązków w zakresie ochrony wraz ze 

wskazaniem kompetentnych i wykwalifikowanych osób, które 
posiadają odpowiednie uprawnienia do ich wykonywania; 

– wykaz towarów niebezpiecznych podlegających ochronie lub 
wykaz rodzajów towarów niebezpiecznych podlegających 
ochronie; 

– opis wykonywanych czynności i ocenę związanych z nimi za-
grożeń, z uwzględnieniem postojów niezbędnych do wykonania 
operacji transportowych, przechowywania towarów niebez-
piecznych – przed, podczas i po przewozie – w pojeździe, w cy-
sternie lub w kontenerze, a także czasowego przechowywania 
towarów niebezpiecznych związanego ze zmianą rodzaju trans-
portu lub środka transportu; 

– szczegółowy wykaz środków, które powinny być zastosowane w 
celu zminimalizowania zagrożeń, odpowiednio do zakresu obo-
wiązków i odpowiedzialności uczestnika przewozu, obejmujący: 

– szkolenie; 
– procedury postępowania (np. reagowanie w stanach podwyż-

szonego zagrożenia, kontrola pracowników nowoprzyjętych i 
zmieniających stanowiska); 

– działania praktyczne (np. wybór i korzystanie ze znanych tras 
przewozu, z uwzględnieniem dostępu do miejsc czasowego 
przechowywania towarów niebezpiecznych (określonych pod li-
terą (c) oraz bliskości wrażliwych elementów infrastruktury); 

– wyposażenie i inne środki, które powinny być użyte w celu 
zminimalizowania zagrożeń; 

– skuteczne i aktualne procedury powiadamiania i postępowania 
w przypadkach zagrożeń, nieprzestrzegania zasad bezpieczeń-
stwa i związanych z nimi zdarzeń; 

– procedury oceny i testowania planów ochrony oraz procedury 
przeglądów okresowych i aktualizacji tych planów; 

– środki zapewniające ochronę fizyczną informacji o transporcie 
zawartych w planie ochrony;  

                                                 
21 Sadowski J.: Bezpieczeństwo transportu drogowego ładunków niebezpiecznych, 
Logistyka 3/2011 
22 Zrestrukturyzowana Umowa ADR obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 r. 
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– środki zapewniające ograniczenie dostępu do informacji o ope-
racjach transportowych zawartych w planie ochrony wyłącznie 
do osób upoważnionych. 
Środki te nie powinny pozostawać w sprzeczności z wymaga-

niami dotyczącymi podawania informacji zawartymi w innych prze-
pisach ADR. 

Dodatkowo uczestnicy powinni przechodzić również szkolenie 
z zakresu ochrony. Jeżeli jest wymagane sporządzenie planu 
ochrony, to szkolenie powinno zawierać informacje o tym planie 
odpowiednio do zakresu obowiązków i odpowiedzialności.23  

W przypadku pojazdów przewożących towary niebezpieczne 
dużego ryzyka (patrz tabela.2) powinny być zastosowane urządze-
nia, układy lub działania skutecznie zapobiegające kradzieży tych 
pojazdów i ich ładunku. Zastosowanie wymienionych środków nie 
powinno utrudniać prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.24 

Za towary niebezpieczne dużego ryzyka uważa się towary wy-
mienione w poniższej tabeli, przewożone w ilościach większych niż 
podane.25 

 

Klasa Podklasa Materiał lub przedmiot 

Ilość 

Cysterna 
(l) c 

Luzem 
(kg) d 

Sztuki 
przesyłki 

(kg) 

1 

1.1 materiały i przedmioty wybuchowe a a 0 

1.2 materiały i przedmioty wybuchowe a a 0 

1.3 
materiały i przedmioty wybuchowe 
grupy zgodności C 

a a 0 

1.4 

Materiały i przedmioty wybuchowe 
o numerach UN: 0104, 0237, 
0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 
0366, 0440, 0441, 0455, 0456 
oraz 0500 

a a 0 

1.5 materiały i przedmioty wybuchowe 0 a 0 

2  

gazy palne (kod klasyfikacyjny F) 3000 a b 

gazy trujące (kody klasyfikacyjne 
zawierające 
litery T, TF, TC, TO, TFC lub TOC) 
z wyłączeniem aerozoli 

0 a 0 

3  

materiały ciekłe zapalne I i II grupy 
pakowania 

3000 a b 

materiały i przedmioty wybuchowe 
odczulone 

0 a 0 

4.1  
materiały i przedmioty wybuchowe 
odczulone 

a a 0 

4.2  materiały I grupy pakowania 3000 a b 

4.3  materiały I grupy pakowania 3000 a b 

5.1  

materiały ciekłe utleniające I grupy 
pakowania 

3000 a b 

nadchlorany, azotan amonowy, 
nawozy na bazie 
azotanu amonowego oraz azotan 
amonowy w 
emulsjach, zawiesinach lub w 
żelach 

3000 3000 b 

6.1  
materiały trujące I grupy pakowa-
nia 

0 a 0 

6.2  

materiały zakaźne kategorii A (UN 
2814 i UN 
2900, z wyjątkiem materiału 
pochodzenia 
zwierzęcego) 

a 0 0 

7  

materiały promieniotwórcze 3000 A1 (materiał w specjalnej 
postaci) lub 3000 A2, odpo-

wiednio, w sztukach przesyłki 
typu B(U), B(M) lub typu C 

8  materiały żrące I grupy pakowania 3000 a b 

a  Nie dotyczy. 
b  Niezależnie od ilości towarów, przepisy rozdziału 1.10.3 nie mają zastosowania. 

                                                 
23 Zrestrukturyzowana Umowa ADR obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 r. 
24 Ibidem 
25 Zrestrukturyzowana Umowa ADR obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 r. 

c Wartość umieszczona w tej kolumnie ma zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji 
gdy przewóz w cysternie jest dopuszczony, zgodnie z rozdziałem 3.2, tabela A, 
kolumna (10) lub (12). Dla substancji które nie są dopuszczone do przewozu w 
cysternach, instrukcje zawarte w tej kolumnie nie mają zastosowania. 
d Wartość umieszczona w tej kolumnie ma zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji 
gdy przewóz luzem jest dopuszczony zgodnie z rozdziałem 3.2 tabela A, kolumna 
(10) lub (17). Dla substancji które nie są dopuszczone do przewozu luzem, instrukcje 
zawarte w tej kolumnie nie mają zastosowania. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ADR 

 
Czynniki wpływające na decyzję dotyczącą zaplanowanej trasy 

z punktu widzenia bezpieczeństwa transportu materiałów niebez-
piecznych, można pogrupować na trzy powiązane ze sobą czynniki: 
– czynniki obligatoryjne wytyczania trasy, włącznie z uwarunko-

waniami prawnymi i technicznymi; 
– czynniki wynikające z ryzyka transportowego oraz wymagań 

bezpieczeństwa w kontekście ochrony środowiska i zagospoda-
rowania terenu; łącznie z identyfikacją i określeniem ilościowym 
ryzyka dla ludzi, mienia i środowiska związanego z przewozem 
niebezpiecznych materiałów  oraz jego oddziaływaniem na 
użytkowników terenu i ekosystemu wzdłuż trasy przewozu; 

– czynniki wynikające z istniejącej sieci dróg i intensywności 
ruchu drogowego; łącznie z całkowitym ruchem drogowym, 
przeciążeniami i komfortem przejazdu na użytkowanych lub po-
tencjalnych drogach, wskaźnikami wypadkowości i warunkami 
drogowymi. 
Rozważając każdy z wymienionych powyżej czynników osobno 

lub ich kombinacje można zatwierdzić lub zmienić trasę na inną, 
powodując mniejsze zagrożenie.26  

1.3. Nadzór i kontrola 

Nadzór nad przewozem towarów niebezpiecznych oraz nad 
jednostkami realizującymi zadania związane z tym przewozem 
sprawuje minister właściwy do spraw transportu. (z wyjątkiem prze-
wozu materiałów niebezpiecznych środkami transportu należącymi 
do sił zbrojnych- gdzie nadzór sprawuje Minister Obrony Narodo-
wej). W ramach sprawowanego nadzoru minister właściwy do spraw 
transportu w szczególności sprawdza prawidłowość: 
– działań podejmowanych przez służby kontrolne (Inspekcja 

Transportu Drogowego); 
– wykonywania przez Dyrektora TDT zadań w zakresie: 
– prowadzenia ewidencji doradców, 
– prowadzenia ewidencji podmiotów prowadzących kursy dla 

doradców, 
– wydawania świadectwa doradcy i świadectwa dopuszczenia 

pojazdu ADR; 
– czynności wykonywanych przez marszałka województwa w 

zakresie wydawania zaświadczeń ADR. 
W ramach sprawowanego nadzoru minister właściwy do spraw 

transportu gromadzi informacje przekazywane przez: 
1. Wojewódzkie Inspekcje Transportu drogowego, w zakresie 

poważnych wypadków lub awarii związanych z przewozem to-
warów niebezpiecznych, 

2. marszałków województw w zakresie informacji dotyczących: 
a) liczby wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kur-

sy; 
b) liczby przeprowadzonych kontroli podmiotów prowadzących 

kursy; 
c) wysokości kar nałożonych na podmioty prowadzące kursy w 

wyniku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli, 

                                                 
26 Drewek W.: Kryteria i zasady wyboru trasy przewozu materiałów niebezpiecznych 
według międzynarodowej konwencji przewozu drogowego towarów i ładunków 
niebezpiecznych , Logistyka 5/2012 
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3. służby kontrolne: Główny Inspektor Transportu Drogowego, 
Szef Służby Celnej, Komendant Główny Straży Granicznej i 
Komendant Główny Policji, w zakresie informacji dotyczących 
wysokości nałożonych kar za naruszenia dotyczące przewozu 
towarów niebezpiecznych oraz liczby: 
a) przeprowadzonych kontroli w zakresie przewozu towarów 

niebezpiecznych; 
b) stwierdzonych naruszeń przepisów dotyczących przewozu 

towarów niebezpiecznych. 
– w celu, w szczególności, monitorowania zdarzeń z udziałem 

towarów niebezpiecznych oraz podejmowanych działań w związku z 
tymi zdarzeniami, monitorowania skali naruszeń przepisów dotyczą-
cych przewozu towarów niebezpiecznych, a także monitorowania 
procesu szkolenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. 

W przypadku stwierdzenia, w ramach nadzoru, nieprawidłowo-
ści w zakresie, o którym mowa wyżej, minister właściwy do spraw 
transportu może wydawać wiążące wytyczne i polecenia kierowni-
kom jednostek organizacyjnych właściwych w tych sprawach. 

Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych 
Przewóz towarów niebezpiecznych oraz wymagania związane 

z tym przewozem podlegają kontrolom. Kontrole mogą prowadzić: 
1. inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego - na drogach, 

parkingach oraz na terenie przedsiębiorcy posiadającego towa-
ry niebezpieczne, 

2. funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej - na terenie 
przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne, 

3. policjanci - na drogach i na parkingach, 
4. funkcjonariusze Straży Granicznej - na drogach i parkingach, 
5. inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy - na terenie przedsię-

biorcy posiadającego towary niebezpieczne, 
6. funkcjonariusze służby celnej, 
7. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów po-

rządkowych - w stosunku do pojazdów Sił Zbrojnych, 
8. uprawnieni pracownicy Państwowej Agencji Atomistyki - na 

parkingach oraz na terenie przedsiębiorcy posiadającego towa-
ry niebezpieczne, 

9. uprawnieni pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego - 
na parkingach oraz na terenie przedsiębiorcy posiadającego 
towary niebezpieczne, 

10. uprawnieni pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska - na 
parkingach oraz na terenie przedsiębiorcy posiadającego towa-
ry niebezpieczne, 

11. uprawnieni pracownicy zarządów dróg - w miejscach określo-
nych w ich uprawnieniach. 
Osoby przeprowadzające kontrolę obowiązane do sprawdze-

nia27: 
– klasyfikacji towaru niebezpiecznego, 
– stosowania opakowania, cysterny lub pojazdu, 
– oznakowania opakowań i ich zawartości, 
– przestrzegania zakazów pakowania razem określonych towa-

rów, 
– przestrzegania zakazów ładowania razem określonych towarów, 
– sposobu rozmieszczenia i zabezpieczenia towarów na pojeź-

dzie, 
– stanu technicznego opakowań i cystern użytych do przewozu, 
– stanu technicznego pojazdu użytego do przewozu, jego ozna-

kowania i wyposażenia, 
– sposobu przewozu, 
– kwalifikacji kierowcy, 

                                                 
27 Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych, mgr inż. Krzysztof T. Kociołek 
http://www.firmabhp.com/pliki/Drogowy%20przewoz%20towarow%20niebezpiecznyc
h.pdf  
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych 

– kwalifikacji innych osób wykonujących czynności związane z 
przewozem drogowym towarów niebezpiecznych, 

– dokumentów wymaganych przy tym przewozie. 
Osoby przeprowadzające kontrolę są obowiązane podczas 

każdej kontroli wypełnić listę kontrolną. Wypełnioną listę kontrolną 
przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego, 
a jej kopię kontrolowanemu. W przypadku kontroli drogowego prze-
wozu towarów niebezpiecznych protokół kontroli jest sporządzany 
według wzoru określonego na podstawie przepisów o transporcie 
drogowym. W przypadku kontroli drogowej przewozu towarów 
niebezpiecznych dokonywanej podczas odprawy granicznej protokół 
kontroli jest sporządzany tylko w sytuacji stwierdzenia naruszeń.  

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z 
przewozem drogowym towarów niebezpiecznych, mających wpływ 
na bezpieczeństwo tego przewozu, osoba przeprowadzająca kon-
trolę: 
– uniemożliwia przekroczenie granicy środkiem transportu i jego 

wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli środek 
transportu znajduje się w zasięgu terytorialnym przejścia gra-
nicznego; 

– podejmuje czynności zmierzające do usunięcia środka transpor-
tu wraz z ładunkiem i zdeponowania go w miejscu postojowym 
umożliwiającym bezpieczne jego pozostawienie na koszt wła-
ściciela lub posiadacza środka transportu; 

– w stosunku do środków transportu należących do sił zbrojnych 
lub środków transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne, 
podejmuje czynności zmierzające do usunięcia środka transpor-
tu wraz z ładunkiem i zdeponowania go w jednostce wojskowej. 
Środek transportu, o którym mowa wyżej może być zwrócony 

uprawnionej osobie po usunięciu nieprawidłowości i pokryciu kosz-
tów związanych z jego usunięciem, postojem i czynnościami zabez-
pieczającymi. Do usuwania środka transportu, w zakresie nieuregu-
lowanym ustawą, stosuje się odpowiednio zasady i warunki okre-
ślone w przepisach prawa o ruchu drogowym. 

Główny Inspektor Transportu Drogowego zgłasza poważne lub 
powtarzające się naruszenia zagrażające bezpieczeństwu w prze-
wozie drogowym towarów niebezpiecznych, dokonane przez pojazd 
lub przedsiębiorstwo z innego państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej, właściwym organom państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej, w którym pojazd lub przedsiębiorstwo są zarejestrowane. 

Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje Komisji 
Europejskiej za każdy rok kalendarzowy, nie później niż w terminie 
12 miesięcy od dnia zakończenia tego roku, sprawozdanie dotyczą-
ce kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych zawiera-
jące następujące dane: 
– jeśli to możliwe, faktyczną lub szacunkową objętość towarów 

niebezpiecznych w przewozie drogowym (w tonach transporto-
wanych lub w tonokilometrach); 

– liczbę przeprowadzonych kontroli; 
– liczbę pojazdów sprawdzonych w miejscu rejestracji (pojazdy 

zarejestrowane w kraju, w innych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej lub w państwach trzecich); 

– liczbę i rodzaj stwierdzonych naruszeń; 
– rodzaj i liczbę nałożonych kar.28 

Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych, który narusza 
obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub przepisów 
wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, pod-
lega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 10 000 zł, z za-
strzeżeniem żołnierzy i pracowników wykonujących przewóz towa-
rów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbroj-
nych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzial-

                                                 
28 Art.105 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych 

http://www.firmabhp.com/pliki/Drogowy%20przewoz%20towarow%20niebezpiecznych.pdf
http://www.firmabhp.com/pliki/Drogowy%20przewoz%20towarow%20niebezpiecznych.pdf
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ne, a także dowódca jednostki wojskowej prowadzącej kursy, naru-
szający obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub 
wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, którzy 
ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną. Wykaz naruszeń obo-
wiązków lub warunków, oraz wysokości kar pieniężnych za po-
szczególne naruszenia określa załącznik nr 4 - załącznik do ustawy 
o przewozie towarów niebezpiecznych  z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
(poz. 1367). Kary pieniężne, nakładają, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, odpowiednio: 
– wojewódzki inspektor transportu drogowego – na uczestników 

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych; 
– organy Policji; 
– organy Straży Granicznej; 
– organy Służby Celnej. 

Suma kar pieniężnych nałożonych podczas jednej kontroli nie 
może przekroczyć kwoty: 
– 15.000 złotych - w odniesieniu do kontroli drogowej; 
– 30.000 złotych - w odniesieniu do kontroli w przedsiębiorstwie. 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów nie-
bezpiecznych wprowadziła nowe kary zgodnie z  art.112 : 
1. Kto wprowadza do obrotu ciśnieniowe urządzenia transportowe 

niezgodnie z wymaganiami dotyczącymi takich urządzeń, pod-
lega grzywnie do 100 000 zł. 

2. Kto umieszcza oznakowanie π na ciśnieniowym urządzeniu 

transportowym, które nie spełnia wymagań dotyczących takich 
urządzeń albo dla którego producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel nie wystawił deklaracji zgodności, podlega 
grzywnie do 100 000 zł. 

3. Kto umieszcza na ciśnieniowym urządzeniu transportowym 

znak podobny do oznakowania π, mogący wprowadzić w błąd 

nabywcę i użytkownika tego urządzenia, podlega grzywnie do 
100 000 zł. 

4. Kto wprowadza do obrotu ciśnieniowe urządzenie transportowe 

podlegające oznakowaniu π, a nieoznakowane takim oznako-

waniem, podlega grzywnie do 100 000 zł. 
5. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1–4, następuje w 

trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wy-
kroczenia.29 
Wyniki kontroli NIK za 2009-2010 r. (I kwartał) na temat „Wy-

konywanie zadań przez administrację publiczną w zakresie bezpie-
czeństwa przewozu towarów niebezpiecznych” dały podstawę do 
negatywnej oceny działalności wojewodów i marszałków woje-
wództw w skontrolowanym zakresie. Powyższa ocena wynika z 
niewykonywania bądź nierzetelnego wykonywania zadań polegają-
cych na sprawowaniu nadzoru nad przewozem drogowym towarów 
niebezpiecznych; nierzetelnego sprawowania nadzoru nad prowa-
dzeniem kursów upoważniających kierowców do przewożenia towa-
rów niebezpiecznych oraz nienależytego dostosowania dróg i orga-
nizacji ruchu na tych drogach do wymogów bezpiecznego prze-
mieszczania pojazdów z towarami niebezpiecznymi. Wojewodowie 
nie zapewnili także współdziałania wszystkich organów administracji 
rządowej i samorządowej, działających w województwie w zakresie 
zapobiegania zagrożeniom związanym z przewozem towarów nie-
bezpiecznych. Stwierdzono nieprawidłowości w nadzorowanych 
przez wojewodów Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogo-
wego (nadawanie z naruszeniem prawa uprawnień doradcom do 
spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych) oraz 
Komendach Państwowej Straży Pożarnej (nieegzekwowanie wyko-
nywania obowiązków od doradców ds. bezpieczeństwa oraz 
uczestników przewozu). Zasygnalizowane nieprawidłowości w 
działalności wojewodów i marszałków województw, przyczyniły się 

                                                 
29 Art.112 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych 

do nienależytego przygotowania uczestników procesu przewozowe-
go, tj. przedsiębiorców, doradców do spraw bezpieczeństwa oraz 
kierowców – do organizowania i wykonywania przewozów towarów 
niebezpiecznych. Sprzyjały one również podejmowaniu przewozów 
pojazdami do tego nieprzystosowanymi, z nienależycie załadowa-
nymi lub oznakowanymi przesyłkami. Nieprawidłowości tego rodzaju 
stwierdzono w co 10. pojeździe. Sytuacja ta stwarzała zagrożenie 
dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i środowiska 
naturalnego. W 2014 r. na polskich drogach doszło do 253 miejsco-
wych zagrożeń chemiczno – ekologicznych. 

 

 
Rys. 1. Wypadek na drodze krajowej Nr 12 w miejscowości Sadków 
– wywrócenie cysterny przewożącej olej napędowy. 
Źródło: www.nik.gov.pl/plik/id,3552,vp,4524.pdf    
 

Obowiązujące w okresie objętym kontrolą NIK rozwiązania 
prawne i organizacyjne oraz działania właściwych organów admini-
stracji publicznej nie zapewniały zadowalającego stanu bezpieczeń-
stwa przewozu towarów niebezpiecznych. W szczególności nadal 
zagrożenie bezpieczeństwa (zarówno w transporcie kolejowym, jak i 
drogowym) stwarzał brak miejsc dla awaryjnego odstawiania pojaz-
dów z towarami niebezpiecznymi lub niewłaściwy stan techniczny 
takich miejsc. Ponadto przepisy prawne dotyczące przewozu dro-
gowego nie przewidywały (jak i nadal nie przewidują) możliwości 
wprowadzania powszechnie obowiązujących ograniczeń tych prze-
wozów w sytuacji, gdy nie można zapewnić wymaganego poziomu 
bezpieczeństwa. Ograniczenia przewozu na drogach mogą być 
wprawdzie wprowadzane znakami drogowymi zakazu lub nakazu, 
przewidzianymi w przyjętej organizacji ruchu, lecz organy zarządza-
jące ruchem drogowym w niewielkim stopniu korzystają z tej możli-
wości i nie analizują tej organizacji pod względem zagrożeń stwa-
rzanych przez przewóz towarów niebezpiecznych. Należy oczeki-
wać, że prawidłowe wdrożenie wchodzących przepisów ustawy o 
przewozie towarów niebezpiecznych30 powinno poprawić skutecz-
ność nadzoru administracji publicznej nad przygotowaniem osób 
zaangażowanych w proces przewozu towarów niebezpiecznych 
oraz poprawić bezpieczeństwo i sprawność wykonywania przewo-
zów. 

PODSUMOWANIE 

Materiały niebezpieczne mają znaczenie strategiczne dla funk-
cjonowania państwa, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. 
Zważając na największą część tego przewozu, którą stanowią 
obecnie paliwa płynne, które we współczesnym świecie są dobrem 
podstawowym, nie wyobrażamy sobie braku tego surowca na sta-
cjach paliw. Informacje zgromadzone w tej pracy uświadamiają 

                                                 
30 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 
Nr 227, poz. 1367) wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 
124 oraz art. 131 i art. 132, które weszły w życie z dniem odpowiednio 24 
października 2011 r. oraz z dniem 25 grudnia 2011 r. 

http://www.nik.gov.pl/plik/id,3552,vp,4524.pdf
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uczestnikom ruchu drogowego jakie zagrożenie może stwarzać 
przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych oraz jakie są obwa-
rowania prawne z tym związane. Zwracam szczególną uwagę na 
wymagania techniczne oraz rolę osób uczestniczących w procesie 
logistycznym, systemie nadzoru i kontroli, który nie do końca spełnia 
wszystkie swoje obowiązki jak wykazała kontrola NIK. Kontrola 
stwierdziła między innymi: przewóz pojazdami do tego nieprzysto-
sowanymi, z nienależycie załadowanymi lub oznakowanymi prze-
syłkami.   W celu zminimalizowania ryzyka związanego z przewo-
zem towarów niebezpiecznych, trzeba zwrócić uwagę na wszystkie 
jego elementy tak, aby były wykonywane rzetelnie w sposób spraw-
ny i skuteczny  oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Occupational health and safety in the transport hazardous 
materials  

Since 2005, the transport of dangerous goods can be  distin-
guished as a special group of goods called “large risk goods”. 

 There  are goods which can be used for terrorist purposes  or 
contrary to their intended use ,  demonstrating a high risk of danger 
to people, property or the environment, eg. explosive substances 
and articles, poisonous, flammable or infectious.    

Special procedures must be used during the carriage of 

these goods. 

The carrier is required to develop and to implement a Protec-
tion Plan of  Dangerous Goods of High Risk,  in accordance 

with the rules of chapter 1.10. of ADR 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - INSTRUKCJE PISEMNE (OPRA-
COWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE ADR) 

INSTRUKCJE PISEMNE ZGODNE Z ADR 

 
Czynności, które powinny być wykonane w razie wypadku lub 

zagrożenia 

 

W razie zaistnienia podczas przewozu wypadku lub zagroże-
nia, członkowie załogi pojazdu powinni wykonać następujące czyn-
ności, o ile jest to możliwe i bezpieczne: 
– Zahamować pojazd, wyłączyć silnik i odłączyć akumulator za 

pomocą głównego wyłącznika, jeżeli jest on dostępny; 
– Unikać źródeł zapłonu, w szczególności nie palić i nie włączać 

żadnych urządzeń elektrycznych; 
– Powiadomić właściwe służby ratownicze, podając im wszystkie 

dostępne informacje dotyczące wypadku lub zagrożenia; 
– Założyć kamizelkę ostrzegawczą i odpowiednio umieścić stoją-

ce znaki ostrzegawcze; 
– Zapewnić przybyłym ratownikom łatwy dostęp do dokumentów 

przewozowych; 
– Nie chodzić po uwolnionych materiałach, nie dotykać ich, unikać 

wdychania oparów, dymu, pyłu i par poprzez pozostawanie po 
stronie nawietrznej; 

– O ile jest to właściwe i bezpieczne, użyć gaśnic w celu ugasze-
nia małego lub będącego w fazie początkowej pożaru, obejmu-
jącego opony, hamulce lub przedział silnika; 

– Członkowie załogi pojazdu nie powinni gasić pożaru obejmują-
cego przedział ładunkowy; 

– O ile jest to możliwe i bezpieczne, zapobiec przedostaniu się 
uwolnionych materiałów do środowiska wodnego lub kanalizacji 
oraz zebrać uwolnione materiały, używając wyposażenia prze-
wożonego w jednostce transportowej; 

– Oddalić się od miejsca wypadku lub zagrożenia, poinformować 
inne osoby o konieczności oddalenia się od tego miejsca oraz 
stosować się do zaleceń służb ratowniczych; 

– Zdjąć i usunąć w sposób bezpieczny skażone ubranie i użyte, 
skażone środki ochrony. 

 
Dodatkowe wskazówki dla członków załogi pojazdu dotyczące charakterystyki 

zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne określonej klasy oraz 
czynności zależnych od zaistniałych okoliczności. 

Nalepki ostrzegawcze Charakterystyka zagrożeń Dodatkowe 
wskazówki 

(1) (2) (3) 

Materiały i przedmioty wybu-
chowe 

 
            1                  1.5                 
1.6 

Mogą posiadać rożne właści-
wości powodujących efekty 
takie jak: wybuch masowy, 
rozrzut odłamków, 
intensywny ogień / promie-
niowanie cieplne, świecenie, 
huk lub wydzielanie dymu. 
Są wrażliwe na wstrząsy, 
uderzenia i ciepło. 

Schronić się, 
pozostać z 
dala od okien. 

Materiały i przedmioty wybu-
chowe 

 
1.4 

Niewielkie zagrożenie wybu-
chem i pożarem. 
 
 
  

Schronić się. 

Gazy palne 

 
2.1 

Zagrożenie pożarem. Zagro-
żenie wybuchem. 
Mogą znajdować się pod 
ciśnieniem. 
Zagrożenie działaniem 
duszącym. 
Mogą powodować poparzenia 
lub odmrożenia. 
Zagrożenie wybuchem w 
przypadku ogrzania. 

Schronić się. 
Unikać zagłę-
bień terenu. 

Gazy niepalne i nietrujące 

 
2.2 

Zagrożenie działaniem 
duszącym. 
Mogą znajdować się pod 
ciśnieniem. 
Mogą powodować odmroże-
nia. 
Zagrożenie wybuchem w 
przypadku ogrzania. 

Schronić się. 
Unikać zagłę-
bień terenu. 

Gazy trujące 

 
2.3 

Zagrożenie zatruciem. 
Mogą znajdować się pod 
ciśnieniem. 
Mogą powodować poparzenia 
lub odmrożenia. 
Zagrożenie wybuchem w 
przypadku ogrzania. 

Użyć maski 
ucieczkowej. 
Schronić się. 
Unikać zagłę-
bień terenu. 

Materiały ciekłe palne 

 
3 

Zagrożenie pożarem. 
Zagrożenie wybuchem. 
Zagrożenie wybuchem w 
przypadku podgrzania. 

Schronić się. 
Unikać zagłę-
bień terenu. 

Materiały stałe zapalne, mate-
riały samoreaktywne i materiały 

wybuchowe stałe odczulone 
 

 
 

4.1 

Zagrożenie pożarem. Materia-
ły łatwopalne lub palne. 
Mogą zapalić na skutek 
działania ciepła, iskier lub 
otwartego płomienia. 
Mogą zawierać materiały 
samoreaktywne skłonne do 
rozkładu egzotermicznego w 
wyniku dostarczenia 
ciepła, kontaktu z innymi 
materiałami (takimi jak kwasy, 
związki metali ciężkich lub 
aminy), tarcia lub uderzenia. 
W wyniku rozkładu mogą 
wydzielać się szkodliwe i 
palne pary lub gazy lub może 
nastąpić samozapalenie. 
Zagrożenie wybuchem w 
przypadku ogrzania. Zagroże-
nie wybuchem materiałów 
wybuchowych odczulonych w 
przypadku ubytku substancji 
odczulającej. 

 

Materiały samozapalne 

 
4.2 

Zagrożenie pożarem przez 
samozapalenie w przypadku 
uszkodzenia sztuk przesyłki 
lub uwolnienia się zawartości. 
Mogą gwałtownie reagować z 
wodą. 

 

Materiały wytwarzające w 
zetknięciu z wodą gazy palne 

 
4.3 

Zagrożenie pożarem i wybu-
chem w przypadku kontaktu z 
wodą. 

Uwolniony 
materiał 
powinien być 
utrzymywany 
w stanie 
suchym, pod 
przykryciem. 

Nalepki ostrzegawcze Charakterystyka zagrożeń Dodatkowe 
wskazówki 

(1) (2) (3) 
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Materiały utleniające 

 
5.1 

Zagrożenie gwałtowną reak-
cją, pożarem 
i wybuchem w przypadku 
kontaktu materiałami palnymi. 

Nie dopusz-
czać do 
zmieszania z 
materiałami 
palnymi (np. z 
trocinami). 

Nadtlenki organiczne 

 
5.2 

Zagrożenie rozkładem egzo-
termicznym wskutek 
dostarczenia ciepła, kontaktu 
z innymi materiałami 
(takimi jak kwasy, związki 
metali ciężkich i aminy), tarcia 
lub uderzenia. W wyniku 
rozkładu mogą wydzielać się 
szkodliwe i palne pary lub 
gazy lub może nastąpić 
samozapalenie. 
 

Nie dopusz-
czać do 
zmieszania  z 
materiałami 
palnymi (np. z 
trocinami). 

Materiały trujące 

 
6.1 

Zagrożenie zatruciem w 
wyniku wdychania, kontaktu 
ze 
skórą lub połknięcia. 
Zagrożenie w przypadku 
przedostania się do środowi-
ska 
wodnego lub kanalizacji. 

Użyć maski 
ucieczkowej. 

Materiały zakaźne 

 
6.2 

Zagrożenie zakażeniem. 
Może spowodować groźną 
chorobę u ludzi lub u 
zwierząt. 
Zagrożenie w przypadku 
przedostania się do środowi-
ska 
wodnego lub kanalizacji. 

 

Materiały promieniotwórcze 

 
7A                 7B 

 
7C                 7D 

Zagrożenie wchłonięciem i 
napromieniowaniem 
zewnętrznym. 

Ograniczyć 
czas 
narażenia. 

Materiał rozszczepialny 

 
7E 

Zagrożenie reakcją łańcucho-
wą. 

 

Materiały żrące 

 
8 

Zagrożenie poparzeniem 
chemicznym. 
Mogą gwałtownie reagować 
ze sobą, z wodą i z innymi 
materiałami. Uwolnione 
materiały mogą wydzielać 
żrące 
pary. Zagrożenie w przypadku 
przedostania się do 
środowiska wodnego lub 
kanalizacji. 

 

Różne materiały i przedmioty 
niebezpieczne 

 
9 

Zagrożenie poparzeniem. 
Zagrożenie pożarem. 
Zagrożenie wybuchem. 
Zagrożenie w przypadku 
przedostania się do środowi-
ska 
wodnego lub kanalizacji. 

 

 

UWAGA 1: W przypadku towarów niebezpiecznych stwarzają-
cych więcej niż jedno zagrożenie oraz ładunków mieszanych, stosu-
je się każdą z określonych dla nich wskazówek. 

UWAGA 2: Dodatkowe wskazówki określone powyżej, mogą 
być modyfikowane w celu ich dostosowania do klas towarów nie-
bezpiecznych przeznaczonych do przewozu oraz użytych środków 
transportu. 

 

Dodatkowe wskazówki dla członków załogi pojazdu dotyczące charakterystyki 
zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne, określone znakami, oraz 

czynności zależnych od zaistniałych okoliczności 

Znak Charakterystyka zagrożeń Dodatkowe 
wskazówki 

(1) (2) (3) 

 

 
Materiały zagrażające 

środowisku 

Zagrożenie w przypadku przedosta-
nia się do środowiska 
wodnego lub kanalizacji 

 

 

 
Materiały o podwyższonej 

temperaturze 

Zagrożenie poparzeniem 
 
  

Unikać kontak-
tu z gorącymi 
częściami 
jednostki 
transportowej i 
z uwolnionym 
materiałem. 

 

Sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej do prowadzenia działań 
ogólnych oraz działań ratowniczych właściwych dla danego 

rodzaju zagrożenia, który powinien być  
przewożony w pojeździe, zgodnie z przepisami rozdziału 8.1.5 

ADR 
W jednostce transportowej powinno być przewożone następujące 
wyposażenie: 

– klin pod koła, dla każdego pojazdu, o odpowiednim rozmiarze w 
stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz śred-
nicy kół; 

– dwa stojące znaki ostrzegawcze; 
– płyn do płukania oczu a; oraz 
dla każdego członka załogi pojazdu 

– kamizelka ostrzegawcza (np. opisana w normie EN 471); 
– przenośne urządzenie oświetleniowe; 
– para rękawic ochronnych; oraz 
– ochrona oczu (np. okulary ochronne). 
Wyposażenie dodatkowe dla niektórych klas: 

– maska ucieczkowa b dla każdego członka załogi pojazdu, po-
winna być przewożona w pojeździe, w przypadku numerów na-
lepek ostrzegawczych 2.3 lub 6.1; 

– łopata c; 
– osłona otworów kanalizacyjnych c; 
– pojemnik do zbierania pozostałości c. 
__________________________ 
a    Nie jest wymagany w przypadku numerów nalepek ostrzegaw-
czych 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 i 2.3. 
b    Na przykład z pochłaniaczem zespolonym do gazu/pyłu typu 
A1B1E1K1-P1 lub A2B2E2K2-P2, 
     podobna do określonej w normie europejskiej EN 141. 
c    Wymagane jest tylko w przypadku materiałów stałych i materia-
łów ciekłych, oznakowanych 
     nalepkami ostrzegawczymi o numerach 3, 4.1, 4.3, 8 lub 9. 


