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W artykule przedstawiono problemy zagrożeń, związane z przewozem towarów niebezpiecznych oraz niepokojące dane 

statystyczne tego rodzaju przewozu. Przybliżono akty prawne obowiązujące podczas tych specyficznych przewozów, ujmujące 
kontrolę, opakowanie, oznakowanie, zasady bezpieczeństwa, jak i postępowanie w przypadku awarii. Przedstawiono także 
działania PSP podczas zagrożeń chemicznych i ekologicznych, zagrażających życiu ludzi oraz środowisku. 
 

WSTĘP 

W dzisiejszych czasach szybki postęp techniczny we wszyst-
kich dziedzinach przemysłu oraz jego dalszy rozwój powoduje 
zwiększenie zapotrzebowania na różnego rodzaju półprodukty i 
surowce do zapewnienia ciągłości produkcji dóbr. Dlatego nie powi-
nien dziwić fakt, że zwiększa się liczba ładunków materiałów nie-
bezpiecznych, stwarzających bardzo duże zagrożenie na drogach. 
Jakże ważnym czynnikiem analizowanym w trakcie wyznaczania, 
jak i planowania trasy ładunku mogącego spowodować zagrożenie 
dla otoczenia jest rozważanie bezpieczeństwa zarówno środowiska 
naturalnego jak i człowieka. Z tego właśnie powodu pojawiło się 
szereg norm prawnych, które muszą zostać przestrzegane i speł-
niane podczas przewozu towarów niebezpiecznych, np. określone 
wyposażenie, odpowiednie oznakowanie oraz dane techniczne 
środka transportu, należyte kwalifikacje osób uczestniczących w 
transporcie. Transport materiałów niebezpiecznych, a także ich 
dystrybucja obejmuje ryzyko pojawienia się szkody w środowisku. 
Zapobieganie awariom to ochrona nie tylko zdrowia, ale także i 
życia ludzkiego. 

Jak bardzo poważny jest problem przewozu niebezpiecznych 
materiałów świadczą statystyki, które uświadamiają, że zagrożenia 
jakie mogą wystąpić w transporcie są bardzo poważnym elementem 
polityki nie tylko regionalnej i krajowej, ale również międzynarodo-
wej. Jest to spowodowane tym, że około 90% towarów niebezpiecz-
nych przewożonych jest transportem drogowym, a tylko 10% trans-
portem kolejowym. Ponad 150 milionów ton rocznie, to ponad 430 
tys. ton dziennie – aby przewieźć ten ładunek na standardowych 
naczepach o nośności 18 ton, potrzebne jest 24 tys. samochodów 
ciężarowych dziennie.  

Sprawne działanie wszystkich elementów infrastruktury nie 
gwarantuje jednak pełnego wewnętrznego bezpieczeństwa. Po-
trzebne są jeszcze skuteczne i efektywne metody zarządzania, 
monitoringu i kontroli pracy, tak aby w końcowym efekcie zapewnić 
bezpieczeństwo dla ludzi, środków przewozu i innych środków 
transportu znajdujących się w danej chwili na jego terenie. 

Aby wzrost przewozów nie oznaczał pogorszenia się stanu 
bezpieczeństwa na drogach, niezbędnym jest istnienie dobrego 
prawa w tej dziedzinie oraz bezwzględne egzekwowanie go w co-
dziennej praktyce transportowej, a także właściwe kształcenie 
uczestników łańcucha transportowego.  

Błyskawiczny rozwój transportu spowodował, że jest on jednym 
z największych zagrożeń XXI wieku. Zanieczyszczenie powietrza, 
emisja hałasu, wypadki drogowe, zatory komunikacyjne, skażenie 

wody, zajmowanie coraz większej powierzchni terenu wiążą się 
z wysokimi kosztami, jakie muszą ponosić wszyscy mieszkańcy 
Ziemi, a nie tylko użytkownicy transportu. Konsekwencje rozwoju 
transportu i jego negatywne skutki odczuwalne są już dzisiaj, 
a kolejne skutki będą odczuwalne w przyszłości. Wszystkie przeja-
wy związane z transportem towarów niebezpiecznych, mające 
negatywny wpływ dla bezpieczeństwa drogowego i nie tylko przy-
czyniają się, że problematyka ta dostrzegana środowisku akade-
micko-naukowym.  

Biorąc pod uwagę dane statystyczne dotyczące poważnych 
awarii w transporcie drogowym w Polsce oraz ich przyczyny, wyróż-
nić można szereg zagrożeń związanych z niebezpiecznymi materia-
łami. Poważne awarie w transporcie drogowym niebezpiecznych 
chemikaliów oraz znaczne przyspieszenie liczby przewozów ładun-
ków transportem drogowym w Polsce i na terenie UE przyczynia się  
do wzrostu niebezpieczeństw pożarowych, chemicznych, ekologicz-
nych związanych z katastrofami lądowymi oraz kradzieżą ładunków.  

Dominującymi są tu w szczególności zagrożenia wynikające ze 
sposobu magazynowania i transportu niebezpiecznych substancji 
chemicznych. Powodują one ogromne straty środowiskowe, eko-
nomiczne i nie tylko. Analizując fakty gruntowniej, można dostrzec, 
że konkretne wypadki spowodowane są błędami ludzkimi i syste-
mowymi. Dlatego egzekwowanie oraz stosowanie odpowiednich 
wymagań i przepisów dotyczących warunków przewozu i przeła-
dunku, związanych z określonym systemem transportowym, powin-
no ograniczyć liczbę awarii i katastrof do wartości wynikających 
z przypadków losowych. 

Uwzględniając wyżej wymienione czynniki oraz wzrost zainte-
resowania tym tematem, można stwierdzić, że jest to problem te-
raźniejszy i przyszłościowy, charakteryzujący się bardzo konkret-
nymi związkami z bezpieczeństwem.  

1. PRZEWÓZ TOWARÓW  NIEBEZPIECZNYCH   

1.1. Terminologia  

Towary niebezpieczne to substancje lub artykuły, które stano-
wią ryzyko zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub 
środowiska. Podstawowym aktem prawnym regulującym przewóz 
drogowy towarów niebezpiecznych jest Umowa europejska, doty-
cząca międzynarodowego przewozu drogowego transportu materia-
łów niebezpiecznych ADR, sporządzona w Genewie 30 września 
1957 r. W rozumieniu artykułu 1, umowy, towary niebezpieczne 
oznaczają takie materiały i przedmioty, których międzynarodowy 
przewóz drogowy jest zabroniony lub dozwolony pod pewnymi 
warunkami ustalonymi w załącznikach A i B umowy [19].  
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Uwarunkowanie zgody na przewóz towarów niebezpiecznych,  
nakłada na wszystkich uczestników procesu transportowego, 
szczegółowe obowiązki: od producenta, przez nadawcę, przewoźni-
ka do odbiorcy. Wszyscy muszą postępować tak, by bezpieczeń-
stwo było zachowane na określonym w przepisach poziomie.  

Polska ratyfikowała tę konwencję w 1975 r.[2,19]. Umowa eu-
ropejska ADR, nakłada na państwa członkowskie wdrożenie kom-
pleksowy systemu bezpieczeństwa w sektorze transportu drogowe-
go towarów niebezpiecznych. System ten został opracowany przez 
ekspertów krajów członkowskich UE, akredytowanych i pracujących 
w gremiach afiliowanych przy EKG ONZ. Należy podkreślić, że 
w założeniu konstrukcji systemu uznano, że system ADR jest otwar-
ty, a więc podatny na zmiany, jakie niesie za sobą rozwój światowej 
nauki i techniki z omawianego zakresu. Jest to bardzo ważne 
z punktu widzenia przewożonych, coraz to nowszych i nieznanych 
dla wszystkich substancji niebezpiecznych. Przyjęto więc, że odpo-
wiednie nowelizacje będą wprowadzane co 2 lata. [11]  

W systemie transportowym przedmiot lub substancja posiada-
jące cechy towaru niebezpiecznego, musi być zidentyfikowana, 
sklasyfikowana i nazwana unikatową i standardową nazwą używaną 
w przepisach ADR, o przewozie towarów niebezpiecznych. Pełne 
nazwy i klasyfikacja znajduje się w odpowiednich rozdziałach i tabeli 
w przepisach ADR.[19] 

Punktem wyjścia do omawiania konstrukcji systemu bezpie-
czeństwa ADR jest jego część pierwsza, umożliwiająca konieczne, 
w miarę precyzyjne określenie rodzajów występujących zagrożeń 
dla ludzi i środowiska. System klasyfikacji zagrożeń stwarzanych 
przez substancje i mieszaniny opiera się na zasadzie oceny wy-
łącznie, tak zwanych zagrożeń „ostrych”. Oznacza to, że skutki 
oddziaływania takich substancji na ludzi i środowisko występują 
natychmiast, po kilku godzinach, rzadziej po kilku dniach. 
Podstawą zaliczenia niebezpiecznej substancji lub mieszaniny do 
jednej z 13 klas ADR jest zidentyfikowanie stwarzanego przez nią 
zagrożenia określanego jako „dominujące”. Dlatego w przypadku, 
gdy towar może stwarzać więcej niż jedno zagrożenie, przydział do 
danej klasy jest dokonywany na podstawie kryterium „zagrożenia 
dominującego”. Wybór spośród nich zagrożenia mającego umownie 
charakter dominujący odbywa się na podstawie analizy wyników 
badań i oceny porównawczej natężenia poszczególnych zagrożeń 
stwarzanych przez substancję. Ze względu na stopień zagrożenia 
dominującego, towary niebezpieczne przydzielono do określonych 
trzech grup pakowania o zagrożeniu [19,20]: 
– dużym (litera X w kodzie pakowania),  
– średnim(litera Y w kodzie pakowania),  
– małym (litera Z w kodzie pakowania). 

 Z uwagi na rodzaj dominującego zagrożenia dla otoczenia, 
według ADR dzieli się na 9 klas, których podklasy, kody klasyfika-
cyjne oraz grupy pakowania (jeżeli dotyczy) dzielą się na [5,14,19]: 
– kl.1 (Materiały i przedmioty wybuchowe),  
– kl.2 (Gazy); np.: gazy palne butan, propan, acetylen,  
– kl.3 (Materiały ciekłe zapalne), 
– kl.4 (4.1- Materiały stałe zapalne, 4.2 - Materiały samozapalne, 

4.3 - Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapal-
ne),  

– kl.5 (5.1- Materiały utleniające, 5.2 - Nadtlenki organiczne), 
– kl.6 (6.1 - Materiały trujące, 6.2 - Materiały zakaźne),  
– kl.7 (Materiały promieniotwórcze), 
– kl. 8 (Materiały żrące),   
– kl.9 (Różne materiały i przedmioty niebezpieczne).  

Materiały te ze względu na swoje właściwości (chemiczne, fi-
zyczne lub biologiczne), w razie nieprawidłowego obchodzenia się 
z nim w trakcie przechowywania lub transportu, mogą spowodować 
zachwianie równowagi w środowisku naturalnym lub zachwianie 
równowagi funkcjonowania organizmów żywych do śmierci włącz-
nie.  

1.2. Podstawy prawne 

W Polsce oprócz podczas drogowego transportu towarów nie-
bezpiecznych obowiązują poniższe, akty prawne[1,3,7,6]: 
– Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w 
Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 194, 
poz. 1629, ze zm.), 

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz. 
U.1986, nr 12, poz. 70 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180),  

– Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchy drogowym (Dz. 
U. Z 1992 r., nr 11, poz. 41, Nr 26, poz. 114 i Dz. U.  1995, nr 
104, poz. 515),  

– Rozporządzenie ministrów: komunikacji i spraw wewnętrznych 
z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie kontroli przewozu materia-
łów niebezpiecznych (Dz. U. 1983, nr 67, poz. 301 i z 1986 r., 
nr 42, poz. 206), 

– Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. 
U. 1987, nr. 36, poz. 202 i z 1995 r., nr 104, poz. 515), 

– Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów nie-
bezpiecznych (Dz. U. 2011, nr 227 poz. 1367),  

– Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 wrze-
śnia 2012 r. w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na 
przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebez-
pieczne (Dz. U. 2012, nr 227, poz. 1367 i nr 244, poz. 1454) i 
inne.  
Głównym celem przepisów regulujących przewóz towarów nie-

bezpiecznych jest wykluczenie bądź zawężenie związanego z nim 
ryzyka za pomocą zminimalizowania możliwości zaistnienia wypad-
ku oraz wielkości potencjalnych szkód. Wobec tego przepisy powin-
ny ułatwiać realizowanie przewozu w sposób najbardziej bezpiecz-
ny, z użyciem skutecznych i wypróbowanych rozwiązań. 

1.3. Statystyki dotyczące przewozu drogowego 

Przewóz ładunków transportem drogowym wynosi 1 551,8 mln 
ton, z czego towary niebezpieczne stanowią ponad 155 mln ton 
[14].  

 
Tab. 1. Transport towarów niebezpiecznych w  Polsce 

Rok Waga towarów nie-
bezpiecznych (milion 

ton) 

Waga towarów nie-
bezpiecznych (milion 

ton) 
2005 107,98 26,96 
2010 149,13 23,46 
2013 155,31 23,26 
2014 154,79 22,79 
2015 150,57 22,43 
 
Centralne szlaki przewozu towarów niebezpiecznych przebie-

gają w głównej mierze przez tereny zurbanizowane. Przeważający-
mi odbiorcami niebezpiecznych związków chemicznych przewożo-
nych cysternami, są przedsiębiorstwa przemysłowe. W Polsce 
zlokalizowanych jest ok. 2000 zakładów, w tym ok. 400 zakładów 
o wysokim ryzyku pojawienia się poważnej awarii przemysłowej. 
Jednym z najistotniejszym zagrożeniem jest transport środków 
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chemicznych transportem samochodowym z zakładów przemysło-
wych przez centra dużych miast, gdy przyczynia się to do dużego 
prawdopodobieństwa wystąpienia katastrofy w jego obrębie oraz 
ryzyko utraty, życia bądź trwałego uszczerbku na zdrowiu kilkunastu 
tysięcy ludzi, jak i również zanieczyszczenia ekosystemu.  

Dla środowiska szczególnie groźne są wycieki substancji ropo-
pochodnych oraz kwasów, które najczęściej powstają w przypadku 
nieszczelnych zaworów, uszkodzeń zbiornika[18].  

 
Tab. 2. Procentowy udział przewożonych towarów  

niebezpiecznych[5, 7, 6] 
Klasa Udział 
1. Materiały i przedmioty wybuchowe. 0,95% 
2. Gazy.  25,17% 
3 Materiały ciekłe zapalne. 66,19% 
4.1. Materiały stałe zapalne, materiały samore-
aktywne oraz materiały samowybuchowe stałe 
odczulone.  

1,50% 

4.2 Materiały samozapalne.  0,13% 
4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą 
gazy palne.  

0,79% 

5.1 Materiały utleniające.  0,03% 
5.2 Nadtlenki organiczne.  0,16% 
6.1 Materiały trujące.  0,30% 
6.2 Materiały zakaźne.  0,23% 
7. Materiały promieniotwórcze.  Pominięto 
8. Materiały żrące.  1,62% 
9. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.  2,93% 
 
Największą grupę produktów stanowią łatwopalne ciecze, które 

obejmują ponad połowę całości przewożonych towarów niebez-
piecznych (około 66%). Dwie pozostałe grupy, gazy (sprężone, 
skroplone lub rozpuszczone pod ciśnieniem) oraz substancje żrące, 
stanowiły 25% i 2,93%. Statystyki te nie różnią się mocno w porów-
naniu do kilku lat wstecz. 

2. ZAGROŻENIA PODCZAS PRZEWOZU TOWARÓW 
NIEBEZPIECZNYCH   

2.1. Zagrożenia chemiczne i ekologiczne  

Polska, jako kraj tranzytowy, na skrzyżowaniu szlaków łączą-
cych Europę północną z południową i wschodnią z zachodnią 
w sposób szczególny odczuwa wzrastający z roku na rok ruch 
tranzytowy ze wszystkimi jego pozytywnymi i negatywnymi konse-
kwencjami. Rosną przewozy generowane przez gospodarkę, jak 
również szybko powiększa się ilość przewozów pasażerskich. Nieu-
stannie wzrastający ruch drogowy oraz rosnąca liczba przewożo-
nych towarów i osób, zmuszają organizatorów oraz uczestników 
ruchu drogowego do zapewnienia odpowiednich warunków bezpie-
czeństwa, których zadaniem jest ochrona zdrowia, życia ludzi, 
a także ochrona środowiska naturalnego.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że bezpieczeństwo przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych dotyczy nie tylko Polski czy 
UE, ale całego świata.  W samej tylko UE kierowcy użytkują blisko 
300 milionów pojazdów na sieci drogowej o łącznej długości około 
5,5 milionów kilometrów. 

Codziennie materiały zagrażające życiu czy zdrowiu, środowi-
ska takiej jak np.: substancje zapalne, trujące, zakaźne, żrące czy 
promieniotwórcze są transportowane na odległości setek i tysięcy 
kilometrów. Przewóz tych towarów wymaga specjalistycznej wiedzy, 
a czasem specjalistycznych pojazdów.  

Jak wynika z danych dotyczących zagrożeń o znamionach po-
ważnych awarii w transporcie niebezpiecznych substancji w Polsce, 
opracowanych na podstawie oficjalnych dokumentów Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ), najwięcej tego rodzaju 
incydentów ma miejsce w przewozie drogowym.  

W wyniku wykonanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy 
– Państwowym Instytucie Badawczym analiz danych Transportowe-
go Dozoru Technicznego (TDT), GIOŚ i Komendy Głównej Pań-
stwowej Straży Pożarnej (KG PSP), mających ocenić zagrożenia 
poważnymi awariami w transporcie drogowym niebezpiecznych 
towarów w Polsce oraz ustalić przyczyny tych zdarzeń stwierdzono, 
że główną przyczyną zagrożeń jest niezachowywanie zasad bez-
pieczeństwa transportu, w tym również łamanie przepisów ruchu 
drogowego przez kierowców pojazdów transportowych.  

 

 
Rys. 1. Natężenie ruchu pojazdów ciężarowych - prognoza na rok 
2025 [17] 

 
Było ono przyczyną 104 – na ogólną liczbę 263 – miejscowych 

zagrożeń chemicznych (tj. ok. 40%) i 446 miejscowych zagrożeń 
ekologicznych na ogólną liczbę tych ostatnich wynoszącą 725 (tj. 
ok. 62%) [11,14]. 

Wśród czynników powodujących wzrost zagrożenia, jakie nie-
sie ze sobą transport substancji toksycznych największe znaczenie 
mają: liczba transportów (zwłaszcza w transporcie kołowym), stan 
techniczny pojazdów i zbiorników służących do transportu, szcząt-
kowy lub całkowity brak monitoringu transportów, nieprzestrzeganie 
międzynarodowych przepisów dotyczących przewozu substancji 
niebezpiecznych (RID, ADR), brak wydzielonych bezpiecznych tras 
przewozu (mała ilość obwodnic w dużych aglomeracjach) i wreszcie 
trudne do sprecyzowania miejsce ewentualnej awarii.  

Potencjalnie największe zagrożenia mogą wywołać także awa-
rie i katastrofy chemiczne. Dominującymi są tu w szczególności 
zagrożenia wynikające ze sposobu magazynowania i transportu 
niebezpiecznych substancji chemicznych. W wyniku awarii, często 
połączonych z negatywnym wpływem sił przyrody, do otoczenia 
w sposób niekontrolowany przedostaje się corocznie duża ilość 
substancji chemicznych mogących powodować potencjalne zagro-
żenie.  

Ilość towarów niebezpiecznych przewiezionych za pomocą 
transportu drogowego szacuje się w granicach 10-15% całości 
przewozów. Większa część z nich stanowi transport masowy w 
cysternach, gdzie ponad 70% to paliwa ciekłe. Prognozy zapowia-
dają, że w ciągu najbliższych kilku lat w naszym kraju liczba ta 
podwoi się, o czym może świadczyć poniższy rysunek ukazujący 
prognozy na najbliższe lata. 
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Każdego roku rejestruje się kilkaset kolizji z udziałem pojazdów 
z towarami niebezpiecznymi. Najczęściej są to cysterny, które 
przewożą paliwa płynne, a każde uszkodzenie cysterny wypełnionej 
substancjami ropopochodnymi, niezależnie od jej wielkości, prowa-
dzi do powstania rozlewisk, które przenikają do gruntu, wód pod-
ziemnych, toków wodnych, powodując degradację życia biologicz-
nego.  

Zasięg strefy niebezpiecznej zależy od rodzaju, właściwości fi-
zykochemicznych i ilości uwolnionej substancji. Drogi rozprzestrze-
niania się substancji niebezpiecznych są trzy: 1) gleba, gdzie nie 
ma bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, ale zagrożenie ekologicz-
ne jest poważne, 2) woda, gdzie nie ma bezpośredniego zagrożenia 
dla ludzi, ale jest dla ekosystemów wodnych, 3) powietrze, gdzie 
może wystąpić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 
Niekorzystnym zjawiskiem awarii jest powstawanie odpadów [15]. 

 
Tab. 3. Przyczyny miejscowych zagrożeń chemicznych 

i ekologicznych w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych 
w latach 2005-2007 wg danych KGPSP [11, 13] 

 
 

Rodzaj przyczyny 

Miejscowe 
zagrożenia 
chemiczne 

Miejscowe 
zagrożenia 
ekologiczne 

Razem 

Liczba Liczba Liczba 

Celowe działanie człowie-
ka. 

3 3 6 

Wady, nieprawidłowa 
eksploatacja zbiorników 
ciśnieniowych. 

6 1 7 

Nieprawidłowe magazy-
nowanie towarów niebez-
piecznych. 

6 2 8 

Nieumyślne działanie 
człowieka. 

4 7 11 

Wady urządzeń mecha-
nicznych. 

6 15 21 

Wady środków transportu. 37 78 115 

Nieprawidłowa eksploata-
cja środków transportu. 

5 20 25 

Nieustalone. 25 66 91 

Inne przyczyny. 67 87 154 

Niezachowanie zasad 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego przez kierow-
cę. 

104 446 550 

Razem 263 725 988 

 
Trzeba także zaznaczyć że usuwanie skutków katastrof ekolo-

gicznych z udziałem produktów naftowych wiąże się z dużymi kosz-
tami, znacznymi utrudnieniami na drogach, zaangażowaniu wielu 
wyspecjalizowanych służb, a także objęcie skażonego obszaru 
specjalną ochroną. Prace takie by przywrócić środowisko do po-
przedniego stanu wymagają czasu. Bardzo niebezpiecznym zagro-
żeniem jest pożar. Aby mógł powstać pożar niezbędne są trzy 
elementy: materiał palny, tlen i energia cieplna. Płynne produkty 
naftowe lub palne substancje chemiczne nie palą się same - palną 
się ich opary. W ich przypadku opary wytwarzane są w każdej 
temperaturze otoczenia. Niektóre substancje np. nielotna ropa 

naftowa i większość palnych ciał stałych, wymagają podgrzania do 
pewnej temperatury, zanim wytworzą pary niezbędne do palenia. Z 
chwilą zapalenia danej substancji, wzrasta jej temperatura i wytwa-
rzane są coraz to większe ilości par, co w konsekwencji może do-
prowadzić do przekroczenia temperatury krytycznej i wywołania 
reakcji zwanej eksplozją. Kolejnym zagrożeniem są zniszczenia 
materialne , które generują ogromne koszty. Mogą następować 
zniszczenia samych pojazdów- cystern, infrastruktury drogowej, 
zabudowy znajdującej się w pobliżu wypadku. Innym zagrożeniem 
w przewozie paliw płynnych są zmieszania różnych gatunków paliw 
płynnych w cysternach drogowych. Możemy rozróżnić mikro i makro 
zmieszania. Mikro mieszaniny występują wtedy gdy do pozostawio-
nych w komorze resztek jednego gatunku paliwa (np. olej napędo-
wy) załaduje się paliwo innego gatunku (np. benzyny). Natomiast 
gdy na stacji paliw przy rozładunku zostanie pomyłkowo wlany do 
zbiornika inny gatunek paliwa niż ten który tam się znajdował wów-
czas zaliczymy to zmieszanie do makro (zmieszanie kilkudziesięciu 
do kilkudziesięciu tysięcy litrów). Takich incydentów rejestruje się 
w Polsce kilkadziesiąt rocznie. Każdy wypadek z towarami niebez-
piecznymi pociąga za sobą działania prawne w stosunku do prze-
woźnika. Szacuje się, że bezpośrednie koszty wypadków drogo-
wych wynoszą ponad 12 mld zł rocznie, co stanowi około 2,7% 
PKB. Oznacza to, że każda działalność prewencyjna na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest działalnością o bardzo 
wysokim wskaźniku efektywności ekonomicznej. Zaoszczędzone 
pieniądze można przeznaczyć na rozbudowę infrastruktury drogo-
wej, poprawę warunków pracy kierowców, szkolenia, parkingi, 
itp.[15]. 

 Wypadki drogowe w transporcie są nieuniknionym następ-
stwem rozwoju motoryzacji oraz są ściśle związane z sytuacją jaka 
panuje w ruchu drogowym. Wśród czynników mających wpływ na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego na pierwsze miejsce wysuwa się 
człowiek. Powszechne zachowanie różnych użytkowników dróg 
generalnie wpływa na powstawanie wypadków drogowych. Towary 
niebezpieczne stwarzają największe potencjalne zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. W wyniku awarii, 
często połączonych z negatywnym wpływem sił przyrody do oto-
czenia w sposób niekontrolowany przedostaje się corocznie duża 
ilość substancji chemicznych. Główną przyczyną wypadków z udzia-
łem towarów niebezpiecznych są błędy popełniane przez człowieka. 
Oprócz błędów wymienionych wyżej można wymienić błędy wynika-
jące ze specyfiki i organizacji pracy:  zmęczenie kierowcy,  nie-
przestrzeganie czasu pracy i przerw,  zbyt duża liczba godzin 
jazdy,  niewłaściwego i niewystarczającego zabezpieczenia ładun-
ku na pojeździe lub przepełnienia cystern, niezgodnych z przepisa-
mi. Inne błędy to niezachowanie odległości, cofanie, wyprzedzanie, 
nieustąpienie pierwszeństwa, omijanie, wymijanie i zmiana pasa 
ruchu. Uogólniając, można zaryzykować stwierdzenie, że podsta-
wową przyczyną wypadków jest nieprzestrzeganie przez kierowcę 
przepisów drogowych, niezachowanie ostrożności oraz ograniczona 
antycypacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych mogących pojawić 
się na drodze. Brak przerw uniemożliwiają regenerację organizmu 
oraz pogarszają zdolności psychomotoryczne kierowcy. Nieostrożne 
zachowanie kierowcy na drodze może również wynikać z jego cech 
osobowościowych, a to powinno być brane pod uwagę podczas 
doboru zawodowego i szkoleń. 

2.2. Zasady postępowania podczas zagrożeń 

Towary niebezpieczne niosą ze sobą poważne niebezpieczeń-
stwa dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Istotną rzeczą 
jest, aby osoby uczestniczące w transporcie (począwszy od zała-
dunku), w razie wypadku, wycieku czy innego wydostania się mate-
riału niebezpiecznego, były zdolne podjąć skuteczne początkowe 
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działania ratunkowe. Jeśli podczas transportu materiałów niebez-
piecznych dojdzie do takiego zdarzenia, to w świetle ustawy Prawo 
ochrony środowiska określone jest ono terminem poważnej awarii. 
Organ właściwy do prowadzenia akcji ratowniczej ma obowiązek 
informowania o nim Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za 
pośrednictwem właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska]. GIOŚ sporządza roczny raport, który stanowi 
informację o występowaniu w Polsce zdarzeń o znamionach po-
ważnej awarii w danym roku. [20,21] 

Odpowiednie przygotowanie miejsca zdarzenia dla właściwych 
służb ratowniczych, może być posunięciem pomocniczym oraz 
zabezpieczającym przed kolejnymi negatywnymi konsekwencjami 
spowodowanymi zaistniałą awarią. Kluczowe jest, aby każdy 
uczestnik partycypujący w przewozie był w sposób wyczerpujący 
poinformowany o cechach materiałów. W razie powstania sytuacji 
zagrożenia należy postępować zgodnie z instrukcją wypadkową, 
która może wyglądać następująco: — zatrzymać pojazd (w miarę 
możliwości w miejscu najmniej zagrażającym ludziom czy środowi-
sku), wyłączyć silnik oraz instalację elektryczną, — uniemożliwić 
wstęp osobom postronnym na miejsce zdarzenia, oznakować miej-
sce postoju znakami ostrzegawczymi, — spisać numery rozpo-
znawcze na sztukach przesyłki, — zabezpieczyć ewentualne wycie-
ki (jeżeli jest to możliwe), zastosować należyte środki bezpieczeń-
stwa, — jeśli powstało zagrożenia dla zdrowia lub życia oddalić się 
od miejsca zagrożenia, — powiadomić najbliższą komendę policji 
oraz Państwową Straż Pożarną.[18] 

W razie zaistnienia podczas przewozu wypadku lub zagrożenia 
członkowie załogi powinni wykonać  również następujące czynności, 
o ile jest to możliwe i bezpieczne[18]:  
– poinformować o zagrożeniu inne osoby znajdujące się 

w pobliżu oraz utrzymywać te osoby w możliwie najdalszej od-
ległości od strefy zagrożenia,  

– zapewnić przybyłym ratownikom łatwy dostęp do dokumentów 
przewozowych i planu załadunku, 

– nie stąpać na uwolnione materiały, nie dotykać ich, zapobiegać 
wdychaniu oparów, dymu, pyłu i par przez pozostawanie po 
stronie nawietrznej, 

– o ile jest to właściwe i bezpieczne, przystąpić do gaszenia 
małego lub będącego w fazie początkowym pożaru, 

– stosować się do dodatkowych wskazówek, sformułowanych 
odpowiednio do zagrożeń stwarzanych przez wszystkie towary, 
których dotyczy wypadek lub zagrożenie. 

2.3. Działania PSP podczas incydentów w transporcie 
towarów niebezpiecznych 

W myśl postanowień ustaw o Państwowej Straży Pożarnej 
i ochronie przeciwpożarowej, PSP spełnia dominującą rolę w ogól-
nokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych w zakresie 
ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Pod pojęciem „ratownic-
two chemiczne” rozumieć należy zespół czynności podejmowanych 
przez jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas zdarzeń, 
w których decydujące znaczenie mają działania związane z likwida-
cją bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne 
materiały chemiczne. Szczególną formą działań ratowniczych 
w zakresie usuwania skutków skażeń chemicznych są czynności 
z zakresu ratownictwa ekologicznego, mające na celu ograniczenie 
możliwości skażenia środowiska przez zastosowanie skutecznych 
zabezpieczeń lub likwidację skutków skażenia na drodze neutraliza-
cji.  
– W przypadku awarii drogowych z udziałem towarów niebez-

piecznych zakres czynności wykonywany przez jednostki PSP 
obejmuje w szczególności[15]: 

– ratowanie życia ludzi uwięzionych w pojazdach, 
– identyfikację rodzaju substancji stwarzającej zagrożenie 

w czasie powstałego zdarzenia, 
– prognozowanie rozwoju skażenia środowiska i ocenę rozmia-

rów zagrożenia, 
– dostosowanie sprzętu oraz technik ratowniczych do miejsca 
– zdarzenia i rodzaju towaru niebezpiecznego, 
– przepompowywanie substancji do nowych lub zastępczych 
– zbiorników, 
– obwałowanie lub uszczelnianie miejsc wycieku, 
– ograniczanie parowania, 
– zatrzymanie emisji substancji stwarzającej zagrożenie 

i likwidację wycieku, 
– związywanie rozlanego paliwa sorbentami, 
– stawianie zapór na ciekach lub obszarach wodnych zagrożo-

nych skutkami wycieku substancji. 
Duża ilość substancji chemicznych i ich mieszanin występują-

cych w postaciach handlowych, nietypowość i  niepowtarzalność 
sytuacji awaryjnych praktycznie wykluczają możliwość opisania akcji 
ratownictwa chemicznego za pomocą kompleksowych regulaminów 
ratowniczych. 

Jedynym możliwym do przyjęcia wariantem, służącym upo-
rządkowaniu zagadnień taktycznych w tym rodzaju ratownictwa, jest 
operowanie bazami danych i ogólnymi procedurami ratowniczymi. 
Takie podejście do problemu napotyka jednak barierę w postaci 
wielkości tych baz i dużej ilości procedur, praktycznie uniemożliwia-
jącej ich pamięciowe opanowanie. Powoduje to konieczność zorga-
nizowania systemu wspomagania decyzji. 

 Wspomaganie, w zależności od poziomu wiedzy 
i wyposażenia ratowników oraz posiadanego przez nich sprzętu 
może być realizowane różnymi metodami, zawsze jednak musi 
zapewniać elementarne informacje z zakresu[15]: 
– możliwości identyfikacji substancji, 
– wiedzy o stwarzanych przez substancję zagrożeniach, 
– możliwych do zastosowania środkach gaśniczych 

i neutralizatorach, 
– koniecznych środkach ochrony osobistej, 
– przybliżonej wielkości strefy zagrożenia, 
– występujących zagrożeniach środowiska, 
– pierwszej pomocy medycznej. 

W celu ujednolicenia zasad planowania i organizacji ratownic-
twa chemicznego na terenie kraju oraz zapewnienia właściwego 
nadzoru nad poziomem gotowości operacyjnej, Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej wprowadził w 2007 r. „Wytyczne do 
organizacji ratownictwa chemiczno – ekologicznego w Krajowym 
Systemie Ratowniczo – Gaśniczym”. Państwowa Straż Pożarna 
zajmuje się likwidacją miejscowych zagrożeń o charakterze che-
miczno-ekologicznym. Do tego celu wykorzystywane są samochody 
specjalne ratownictwa chemicznego: ciężkie (16 sztuk), średnie  
oraz lekkie. Jednostki ratowniczo – gaśnicze wyposażone są 
w sprzęt wykrywania oraz pomiarowy do identyfikacji i pomiaru 
stężenia substancji, środki przeznaczone do neutralizacji i sorpcji 
materiałów chemicznych oraz zbiorniki awaryjne do cieczy niebez-
piecznych, a także sprzęt przeznaczony do ich przepompowywania. 
Ponadto specjalistyczne jednostki chemiczne mają w swym wypo-
sażeniu ubrania gazoszczelne, ubrania chemoodporne oraz kwaso-
odporne i ługoodporne.[15] 
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Analiza danych statystycznych na przestrzeni ostatnich lat po-
kazuje, że dotychczasowy wzrost liczby wypadków, awarii drogo-
wych, podczas których niezbędna była interwencja jednostek 
ochrony przeciwpożarowej jest najprawdopodobniej spowodowana 
wzrostem liczby transportu oraz ilości towarów. Niestety, liczba 
wszystkich zdarzeń, podczas których konieczne było wykonywanie 
czynności zabezpieczających środowisko przed działaniem sub-
stancji chemicznych stale wzrasta. 

 Miejscowe zagrożenia w komunikacji drogowej, w tym zdarze-
nia z udziałem towarów niebezpiecznych są najliczniejszą grupą, 
spośród wszystkich rodzajów miejscowych zagrożeń. 

Statystycznie, w skali roku, do wypadku drogowego jednostki 
straży pożarnej wyjeżdżają co kilkanaście minut. Jednym z istotniej-
szych nurtów wyróżnianych podczas miejscowych zagrożeń w 
komunikacji drogowej są akcje powiązane z usuwaniem zagrożeń 
chemiczno-ekologicznych, w tym szczególnie dotyczące transportu 
towarów niebezpiecznych. 

Prowadzone w ostatnich latach akcje ratownictwa technicznego 
i chemiczno-ekologicznego na drogach były sprawne i skuteczne na 
tyle, na ile pozwalało na to wyposażenie jednostek ratowniczo-
gaśniczych. Na tle stale rosnących zagrożeń oraz ich rozwój, przy-
gotowanie Państwowej Straży Pożarnej do działań w zakresie ra-
townictwa chemiczno-ekologicznego i technicznego można uznać 
jeszcze za niewystarczające.  

2.4. Ocena NIK i ITD na temat przewozów towarów 
niebezpiecznych 

Jak już wspomniano, transport niebezpiecznych towarów na te-
renie Polski, głównie samochodowy nasila się (m. in.: materiały 
radioaktywne, łatwopalne, wybuchowe i żrące, sprężone gazy 
i ciecze, substancje gorące). Błędem o charakterze krytycznym 
w naszym kraju, często niewidocznym i lekceważonym, jest np. 
przejazd przez tereny o gęstości zaludnienia powyżej 1000 
osób/km2 w pasie do 1,5 km wzdłuż trasy (centra dużych miast). 
Niestety problem ten jest rozwiązany z powodu nie tylko źle skon-
struowanego prawa, ale także bierności organów krajowych zajmu-
jących się tym obszarem.  

Kontrolą przewozu towarów niebezpiecznych oraz wymagań z 
nimi związanych zajmują się min.:[14] 
– inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego – na drogach, 

parkingach i w przedsiębiorstwach,  
– strażacy – w przedsiębiorstwach,  
– policjanci – na drogach i parkingach,  
– funkcjonariusze Straży Granicznej – na przejściach granicz-

nych i w strefie nadgranicznej,  
– inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy – w przedsiębior-

stwach,  
– żołnierze Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów po-

rządkowych – w stosunku do pojazdów wojskowych,  
– pracownicy Państwowej Agencji Atomistyki, Transportowego 

Dozoru Technicznego i Inspekcji Ochrony Środowiska – na 
parkingach i w przedsiębiorstwach,  

– pracownicy zarządów dróg oraz pracownicy Inspekcji Ochrony 
Środowiska - na parkingach oraz na terenie przedsiębiorcy. 
Żeby kontrole przyniosły odpowiedni efekt, kontrolujący musi 

wypełnić (w trakcie kontroli) specjalną listę, przekazywanej następ-
nie wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego. Dzięki 
temu możliwa będzie rejestracja wszystkich naruszeń prawa 
w centralnej ewidencji prowadzonej przez głównego inspektora 
transportu drogowego.  

Niestety Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia sprawo-
wanie przez wojewodów i marszałków województw nadzoru nad 
przewozem towarw niebezpiecznych. Liczba wypadków i awarii przy 
transporcie takich substancji wzrosła na drogach z 220 w 2009 r. do 
253 w roku następnym, zaś na kolei podwyższyła się odpowiednio 
z 28 do 32 przypadków[11]. 

Z Informacji o wynikach kontroli NIK, przeprowadzonej za okres 
2010 - 2011 (I kwartał) wynika, że zadania polegające na sprawo-
waniu nadzoru nad przewozem drogowym towarów niebezpiecz-
nych nie są wykonywane bądź wykonywane nierzetelnie. Tak samo 
niewystarczająca jest kontrola nad prowadzeniem kursów upoważ-
niających kierowców do przewożenia towarów niebezpiecznych 
oraz nienależyte jest dostosowanie dróg i organizacji ruchu na tych 
drogach do wymogów bezpiecznego przemieszczania pojazdów 
z towarami niebezpiecznymi[13].  

Zdaniem NIK, w Polsce nie funkcjonuje skuteczny nadzór nad 
zarządzaniem ruchem drogowym. Marszałkowie województw przy 
zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu nie prowadzą analiz 
zagrożeń, jakie stwarzają przejeżdżające cysterny i tiry z towarami 
niebezpiecznymi. Transporty często odbywają się w godzinach 
największego ruchu, w pobliżu budynków użyteczności publicznej 
oraz terenów ekologicznych. Także wojewodowie, mimo posiada-
nych uprawnień, nie wprowadzają potrzebnych ograniczeń dla 
przewozu towarów niebezpiecznych.  

Co więcej na terenie sześciu województw (na osiem skontrolo-
wanych) nie wyznaczono nawet specjalnych parkingów do usuwa-
nia niesprawnych i stwarzających zagrożenie pojazdów. Wojewo-
dowie nie zapewnili także współdziałania wszystkich organów admi-
nistracji rządowej i samorządowej, działających w województwie 
w zakresie zapobiegania zagrożeniom związanym z przewozem 
towarów niebezpiecznych.  

Stwierdzono nieprawidłowości w nadzorowanych przez woje-
wodów Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego (na-
dawanie z naruszeniem prawa uprawnień doradcom do spraw 
bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych) oraz Komen-
dach Państwowej Straży Pożarnej (nieegzekwowanie wykonywania 
obowiązków od doradców ds. bezpieczeństwa oraz uczestników 
przewozu).  

Nieprawidłowości w działalności wojewodów i marszałków wo-
jewództw, przyczyniły się do nienależytego przygotowania uczestni-
ków procesu przewozowego, tj. przedsiębiorców, doradców do 
spraw bezpieczeństwa oraz kierowców - do organizowania 
i wykonywania przewozów towarów niebezpiecznych. Sprzyjały one 
również podejmowaniu przewozów pojazdami do tego nieprzysto-
sowanymi, z nienależycie załadowanymi lub oznakowanymi prze-
syłkami.  

Nieprawidłowości tego rodzaju stwierdzono w co 10. pojeździe. 
Według NIK poważna grupa zagrożeń wynikała z nierzetelnego 
wykonywania zadań przez doradców do spraw bezpieczeństwa, 
błędów popełnianych w ich przygotowaniu do wykonywania zawodu 
bądź lekceważeniu przez przedsiębiorców nadzoru wewnętrznego 
podczas załadunku, rozładunku lub wykonywaniu przewozu towa-
rów niebezpiecznych. Sytuacja ta stwarzała zagrożenie dla bezpie-
czeństwa uczestników ruchu drogowego i środowiska naturalnego. 
Wyniki kontroli dały podstawę do negatywnej oceny działalności 
wojewodów i marszałków województw w skontrolowanym zakre-
sie[11,13]. 

Na podstawie danych zawartych w działaniach ITD., w okresie 
od stycznia do listopada 2014 roku, inspektorzy przeprowadzili 
ponad 185 tysięcy kontroli drogowych pojazdów ciężarowych, na-
kładając około 11 tysięcy kar pieniężnych, w drodze decyzji admini-
stracyjnej oraz 38 tys. mandatów karnych opartych o przepisy pra-
wa transportu drogowego. Podczas kontroli, w których stwierdzono 
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niewłaściwy stan techniczny pojazdu, zatrzymano prawie 15 tys. 
dowodów rejestracyjnych. Z danych wynika, że najczęstszą przy-
czyną wypadków drogowych jest niezachowanie zasad brd przez 
środki transportu. Wadliwe auta i ich niewłaściwa eksploatacja 
również są poważnymi przyczynami zagrożeń. Należy z tego powo-
du podjąć działania, mające na celu wyeliminowanie zagrożeń, 
poprzez dodatkowe środki przeznaczone na bezpieczeństwo.  

Potencjalnym źródłem zagrożenia w transporcie, jest element 
przewozu lub przeładunku, który w przypadku awaryjnego uszko-
dzenia może być przyczyną uwolnienia się substancji niebezpiecz-
nej i jej emisji do otoczenia, stwarzając zagrożenie np. wybuchowe, 
pożarowe lub toksyczne dla ludzi i środowiska. Zagrożenie takie 
może mieć zasięg[1,15]: 
– 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. 
Podsumowując, aby zminimalizować przejawy zagrożeń prze-

wozów towarw niebezpiecznych oprócz dostosowania się do prze-
pisów dyrektyw unijnych należy: 
– przestrzegać procedur służących zachowaniu zgodności 

z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towa-
rów niebezpiecznych, 

– przestrzegać procedur służących sprawdzeniu wyposażenia 
używanego w związku z przewozem, załadunkiem i rozładun-
kiem towarów niebezpiecznych, 

– prawidłowo szkolić pracowników w  przedsiębiorstwach oraz 
przechowywać dokumentacje szkoleniowe,  

– wprowadzać prawidłowe procedury ratownicze w zakresie 
wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu 
podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów nie-
bezpiecznych,  

– wprowadzać odpowiednie środki w celu przeciwdziałania po-
wtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń 
przepisów,  

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

– stosować środki mające na celu zwiększanie wiedzy w zakre-
sie zagrożeń związanych z przewozem, załadunkiem i rozła-
dunkiem towarów niebezpiecznych,  

– wprowadzać procedury kontrolne służące sprawdzeniu, czy 
środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty 
i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowia-
dają przepisom, 

– wprowadzać procedury kontrolne służące sprawdzeniu prze-
strzegania wymagań dotyczących załadunku i rozładunku. 

 
PODSUMOWANIE 

Znaczne zwiększenie liczby przewozów towarów niebezpiecz-
nych transportem drogowym w Polsce i na terenie UE, przyczynia 
się  do wzrostu ryzyka wystąpienia awarii lub wypadków, które 
powodują zagrożenia chemiczne i ekologiczne. W konsekwencji 
może powodować to straszne dla społeczeństwa skutki, oraz dla 
rozwoju ekonomicznego kraju.  

 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa transportu, począwszy 
od załadunku jest niezwykle ważne. Ich niestosowanie może do-
prowadzić do szeregu różnorodnych wypadków, jak i powiększenia 

strat wynikających z nich. Poruszone zagadnienia oraz problemy są 
niezwykle złożone i wieloaspektowe.  

Bagatelizowanie problemów mogących wystąpić przez brak 
przestrzegania zasad i przepisów, ignorowania podstawowych 
zasad bezpieczeństwa może powodować nie tylko zagrożenie 
zdrowia lub życia, ale również trudno usuwalne, bądź nieodwracal-
ne zanieczyszczenia środowiska. 
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Chemical and ecological threats during road transport  

of dangerous goods 

Paper discussed threat assessment of dangerous goods in 
road transportation of the Republic of Poland. DGV can 
cause an accident and lead to chemical and ecological 
threats with considerable harm to people and the environ-
ment. 
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