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1. Wprowadzenie
Zasady transportu towarów niebezpiecznych są regulowane przez krajowe
lub międzynarodowe instrumenty prawne bazujące na zaleceniach ONZ dotyczących transportu towarów niebezpiecznych (ang. United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods). Zalecenia te zostały po
raz pierwszy opublikowane w 1957 r. i od tego czasu są systematycznie aktualizowane, co zapewnia zarówno nadążanie za rozwojem wiedzy oraz pozwala na korzystanie z doświadczeń wynikających z praktycznego ich stosowania. Przyjęto je za podstawę przy opracowywaniu ujednoliconych regulacji
prawnych dla wszystkich rodzajów transportu, w celu usprawnienia handlu
z jednoczesnym zapewnieniem bezpiecznego i efektywnego transportu niebezpiecznych materiałów. W niniejszym artykule podjęto próbę przybliżenia
reguł transportu towarów niebezpiecznych, z zastrzeżeniem, że nie należy
ich traktować jako zaleceń, które należy zrealizować przygotowując do transportu konkretną partię towarów niebezpiecznych lub zastępować obszerne
opracowania specjalistyczne. 

2. Podział i klasyfikacja

Wspomniane zalecenia ONZ zawierają m.in.  informacje dotyczące podziału
towarów niebezpiecznych na klasy oraz zasady i kryteria ich klasyfikacji. 
Podstawowym kryterium są ich niebezpieczne właściwości, do których zaliczono: wybuchowość, łatwopalność, toksyczność (oralną, dermalną i inhalacyjną), właściwości żrące, reaktywność chemiczną (materiały utleniające, samorzutnie reagujące, substancje piroforyczne, substancje reagujące z wodą),
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radioaktywność, właściwości zakaźne oraz właściwości stanowiące zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Dla większości klas materiałów uwzględniony został również ich stan i skupienia. Wszystkie materiały niebezpieczne
są identyfikowane za pomocą czterocyfrowego kodu ułatwiającego ich rozpoznanie, który poprzedzają litery UN pozwalające na jego odróżnienie od
innych kodów cyfrowych. 
2.1. Ujednolicenie wymagań technicznych

W zaleceniach ONZ zawarto również standardy dotyczące pakowania i przygotowania zbiorników materiałów niebezpiecznych do transportu. Ponadto
przedstawiono w nich system informowania o zagrożeniach, poprzez odpowiednie oznakowanie opakowań i środków transportu, określenie rodzaju
i zawartości niezbędnej dokumentacji, która musi towarzyszyć każdej przesyłce oraz informacje o działaniach na wypadek awarii. Pozwoliło to na daleko idące ujednolicenie wymagań technicznych obowiązujących w rozmaitych
rodzajach transportu i na różnych kontynentach. Jest to bardzo istotne przy
organizacji przewozów kombinowanych (multimodalnych), np.  statek-samochód, samolot-samochód, wagon-samochód.  W praktyce oznacza to, że
bez względu na zastosowany rodzaj transportu do przewozu ładunku materiałów niebezpiecznych, materiały te mają nie tylko odpowiednie nazwy
i numery rozpoznawcze, ale również są w identyczny sposób badane, klasyfikowane, pakowane i znakowane.  Modelowe regulacje pozwalają także na
osiągniecie stosownych korzyści ekonomicznych poprzez eliminację kosztów
uzyskiwania zgodności z różnorodnymi wymaganiami krajowymi, regionalnymi lub też zależnymi od rodzaju transportu.  
2.2. Główne instrumenty prawa międzynarodowego zharmonizowane
w oparciu o zalecenia ONZ
– W zakresie transportu morskiego

Najistotniejszym z instrumentów prawa międzynarodowego jest Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych Międzynarodowej Organizacji Morskiej oznaczanej akronimem IMO (ang. ��������������������������
International Maritime Organisation) zwany Kodeksem IMDG (ang. International Maritime Dangerous
Goods Code). �������������������������������������������������������������
Został on przyjęty przez IMO w 1965 r. jako uzupełnienie międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, zwanej Konwencją SOLAS (ang. International Convention for the Safety of Life at Sea). Podob-
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nie jak pozostałe regulacje dotyczące transportu towarów niebezpiecznych
Kodeks IMDG oparty jest zgodnie z zaleceniami ONZ na podziale towarów
niebezpiecznych na odpowiednie ich klasy.  Ponadto niektóre spośród substancji niebezpiecznych zaliczane do różnych klas zostały zidentyfikowane,
jako substancje szkodliwe dla środowiska morskiego. 
Zasady Kodeksu IMDG zostały wprowadzone do prawa polskiego Ustawą
z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99,
poz. 693 z późn. zm.) [1]. 
– W zakresie transportu lotniczego

Instrukcja Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą
ICAO (ang. Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods
by Air) stanowi załącznik do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (Konwencja z Chicago). Polska przyjęła tę instrukcję do stosowania
na podstawie przepisów do Ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2003 r. [2]. 
Powyższe regulacje mają charakter globalny. 
2.3. Regulacje prawne obowiązujące na terenie UE

Reguły transportu drogowego na terenie Europy określa Umowa europejska
dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ang.  European Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road) potocznie zwana Umową ADR. ���������������
Jest to najpowszechniej znana regulacja prawna dotycząca transportu towarów niebezpiecznych. 
Zasady transportu kolejowego na terenie Europy zachodniej określa Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (ang. Regulations concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Rail Regulation RID).  Regulamin ten jest aneksem odnoszącym
się do Przepisów ujednoliconych do umowy dotyczącej międzynarodowego
przewozu towarów kolejami (CIM) stanowiących załącznik do Konwencji
o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Na terenie państw należących do Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Chin i Mongolii, które są
stronami odrębnej Umowy o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej – oznaczanej skrótem SMGS – jest on niezobowiązujący. 
Inny akt prawny – Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ang.  European Agreement Concerning the International Carriage of
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Dangerous Waterways – ADN) – określa reguły dotyczące przewozu towarów
niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej. 
Zasady transportu drogowego, kolejowego i wodnego śródlądowego
określone w umowach, oznaczanych odpowiednio skrótami ADR, RIDiADN,
obowiązują w Polsce zgodnie z Ustawą z dn. 19 sierpnia 2011 r. o przewozie
towarów niebezpiecznych [3].  Ustawa ta określa szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych, formułując ogólne przepisy dotyczące środków ostrożności przy przewozie, oznakowania środków ich transportu oraz
badań technicznych i wymagań w zakresie kwalifikacji personelu jak i zasad
ich kształcenia (doszkalania). 
Według ogólnej zasady we wszystkich kwestiach, które nie zostały uregulowane w Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych, stosuje się zasady
określone odpowiednio w umowach ADR, RID i ADN, które zawierają większość przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. 
Transport drogowy – umowa ADR

Z uwagi na fakt, że transport większości towarów niebezpiecznych odbywa
się przy zastosowaniu transportu drogowego, w dalszej treści opracowania
zostaną przedstawione wymagania odnoszące się do tego rodzaju transportu. Obejmują one:
− kryteria klasyfikacyjne materiałów niebezpiecznych, w tym również
i odpadów;
− wykazy materiałów z podziałem na ich klasy;
− zwolnienia od postanowień umowy ADR dla niektórych materiałów
(ilości wyłączone);
− przepisy dotyczące pakowania, w tym zakazy pakowania razem oraz
zasady używania napisów i etykiet ostrzegawczych na pojedynczych
przesyłkach;
− informacji w dokumencie przewozowym;
− przepisy dotyczące próżnych (odpadowych) opakowań;
− wzory etykiet ostrzegawczych;
− wymagania dotyczące sposobu przewozu odpowiednio w opakowaniach, cysternach lub luzem;
− wymagania specjalne odnoszące się do środka transportu i jego wyposażenia;
− przepisy dotyczące obowiązków załogi pojazdu, w tym dotyczące
szkolenia kierowców;
− przepisy dotyczące czynności załadunkowych;
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− wymagania w zakresie ruchu pojazdów, w tym ich oznakowania
i miejsc postoju;
− szczegółowe warunki techniczne odnoszące się do cystern przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych;
− wykaz alfabetyczny i numeryczny materiałów niebezpiecznych wraz
z numerami rozpoznawczymi ONZ dopuszczonych do przewozu w cysternach lub luzem;
− inne przepisy szczegółowe, w tym wzory dokumentów wymaganych
przy przewozie. 
Umowa ADR jest w krajach europejskich powszechnie stosowanym standardem przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 
Zwolnienia z wymagań w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych

Umowa ADR, nakładając na przewoźników szereg precyzyjnie określonych
obowiązków zapewniających względne bezpieczeństwo transportu, określa
równocześnie szczególne sytuacje i warunki, w których możliwe jest pominięcie części lub wszystkich wymagań. 

1. Charakter transportu. 
W grupie zwolnień ze względu na charakter operacji transportowych (pkt
1.1.3.1 Umowy ADR) wyspecyfikowano:
− przewóz towarów niebezpiecznych przez osoby prywatne, jeżeli towary te znajdują się w opakowaniach stosowanych w sprzedaży detalicznej i służą tym osobom do ich osobistego lub domowego użytku lub do
ich aktywności sportowo-rekreacyjnej (np. zakupione przez osoby fizyczne aerozole, farby, kleje, amunicja myśliwska, sztuczne ognie, itp.);
− przewóz maszyn, urządzeń lub przedmiotów zawierających materiały
niebezpieczne w swoich podzespołach lub znajdują się one w wyposażeniu, jeżeli przedmioty nie zostały imiennie wyszczególnione w wykazie numerycznym, takie jak np. lodówki (zawierające sprężony gaz),
świetlówki (zawierające rtęć);
− przewóz wykonywany przez firmy w przypadkach, gdy ma on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, w ilościach nie
większych niż 450 l na opakowanie i ilości łącznej niewymagającej
oznakowania pojazdu tablicami barwy pomarańczowej; wyłączenie to
nie dotyczy przewozu towarów dla celów zaopatrzenia firmy;
− przewóz wykonywany lub nadzorowany przez służby ratownicze, o ile
jest on konieczny ze względu na prowadzoną akcję ratowniczą;  
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− przewóz materiałów służących do ratowaniu życia lub ochrony środowiska (np. awaryjna dostawa gazów medycznych). 

2. Przewóz gazów. 
Kolejna grupa zwolnień dotyczy przewozu gazów (pkt 1.1.3.2. Umowy ADR)
i obejmuje:
− gazy znajdujące się w zbiornikach paliwowych pojazdów;  
− gazy znajdujące się w zbiornikach paliwowych pojazdów przewożonych jako ładunek;
− gazy znajdujące się w wyposażeniu stosowanym przy użytkowaniu
pojazdu (np. w gaśnicach);
− gazy znajdujące się w wyposażeniu specjalnym pojazdu (np. w urządzeniach klimatyzacyjnych;
− gazy zawarte w żywności lub w napojach. 

3. Przewóz paliw płynnych. 
Zwolnieniu podlega też przewóz paliw płynnych znajdujących się w zbiornikach pojazdu (pkt 1.1.3.3 ADR) i obejmuje:
− paliwo znajdujące się w zbiornikach paliwowych pojazdów w ilości nie
większej niż 1500 l w zbiornikach stałych i 60 l w kanistrach służące
do jego napędu  lub do pracy jego wyposażenia;
− paliwo znajdujące się w zbiornikach paliwowych pojazdów lub innych
środkach transportu (np. łodzi) przewożonych jako ładunek. 

4. Przewóz ładunków. 
Z punktu widzenia wykonywania działalności związanej z przewozem ładunków decydujące znaczenie mają następne dwa rodzaje zwolnień:
− zwolnienia dotyczące towarów pakowanych w ilościach ograniczonych LQ (ang. Limited Quantity) (pkt 1.1.3.4 Umowa ADR);
− zwolnienia dotyczące towarów pakowanych w ilościach wyłączonych
oznaczanych literą E (ang. Excepted Quantity) (pkt 1.1.3.4 ADR);
− zwolnienia dotyczące ilości towarów przewożonych w jednostce
transportowej (pkt 1.1.3.6 ADR). 
Zwolnienia te dotyczą wyłącznie przewozu w jednostkowych przesyłkach (w opakowaniach), co oznacza, że nie mają one zastosowania w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach lub luzem. Podstawą stosowania tych zwolnień jest prawidłowa klasyfikacja towaru,
która bezwzględnie musi być dokonana przez wysyłającego. Praktycznie
może to oznaczać konieczność zatrudnienia doradcy ds. bezpieczeństwa
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w transporcie towarów niebezpiecznych, którego zadaniem będzie określenie warunków, na których dalsze jego zatrudnianie nie będzie w firmie
potrzebne. 

5. Zwolnienia LQ.
Zwolnienie sygnowane jako LQ odnosi się do towarów pakowanych w tzw. 
opakowaniach kombinowanych, czyli niewielkich opakowaniach wewnętrznych i opakowaniach zewnętrznych (kartony, skrzynie drewniane, kanistry,
bębny, itp.) lub towarów pakowanych w niewielkich opakowaniach przewożonych na tacach paletach) obciągniętych folią. 
Umowa ADR określa dopuszczalne limity ilościowe na opakowanie
wewnętrzne i na sztukę przesyłki dla poszczególnych rodzajów towarów
(w zależności od rodzaju towaru, od kilkudziesięciu g do 6 kg na opakowanie wewnętrzne). Szczególnie istotny jest jednak brak ograniczeń dotyczących łącznej ilości towaru w pojeździe. Oznacza to, że nie wymaga się stosowania odpowiednio droższych opakowań certyfikowanych i znakowania
opakowań jednostkowych etykietami ostrzegawczymi, a jedynie oznakowanie numerem rozpoznawczym UN opakowań zbiorczych. Ponadto nie obowiązuje wymóg posiadania przez kierowcę zaświadczenia o przeszkoleniu
w zakresie znajomości zasad ADR i zatrudniania doradcy ds.  bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Stosowanie zwolnień LQ pozwala na wyeliminowane kosztów związanych z tworzeniem dokumentacji
ADR, ponieważ wymaga się tworzenia instrukcji dla kierowcy i dokumentu
przewozowego. 
6. Zwolnienia E. 
Kolejne ograniczenie wymagań wprowadzonych Umowie w ADR 2009 dotyczy pakowania towarów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych E, nieco
zbliżonego do zwolnienia LQ.  Maksymalne limity ilościowe na opakowanie
wewnętrzne określono, w zależności od rodzaju towaru, na od 1 do 30 g
i maksymalnie 1000 g netto na opakowanie zewnętrzne. 
Opakowanie niebezpiecznego materiału przewożonego na wspomnianych warunkach składa się z opakowania wewnętrznego, umieszczonego
w opakowaniu pośrednim z materiału wyściełającego, zaś całość powinna
znajdować się w bezpiecznym, wytrzymałym i sztywnym opakowaniu zewnętrznym.  Łączna ilość opakowań (zewnętrznych) w pojeździe nie może
przekraczać 1000. W tym przypadku nie wymaga się stosowania odpowiednio droższych opakowań certyfikowanych i znakowania opakowań jednostkowych etykietami ostrzegawczymi.  Konieczne jest jedynie oznakowanie
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opakowania znakiem E i numerem etykiety ostrzegawczej opakowań zbiorczych).  Ponadto kierowcę pojazdu nie obowiązuje wymóg posiadania zaświadczenia o przeszkoleniu ADR i zatrudniania doradcy ds. bezpieczeństwa
w transporcie towarów niebezpiecznych. 

7. Zwolnienie ze względu na ilość przewożonych towarów. 
Zwolnienie ze względu na ilość towarów przewożonych w jednostce transportowej jest, w odróżnieniu od LQ, limitem ilościowym, który różni się
w zależności od rodzaju towaru (tzw.  kategorii transportowej przypisanej
każdemu towarowi w wykazie numerycznym) i powiązany jest ze stopniem
stwarzanego przez nie zagrożenia.  Korzystając z tego zwolnienia można
przewieźć np. 333 l benzyny lub 1000 l oleju napędowego. W przypadku takiego przewozu dotyczących ilości przewożonej w jednostce transportowej
nie obowiązuje wymóg szkolenia kierowcy oraz posiadania instrukcji pisemnej. Muszą być jednak spełnione wymogi odnośnie do opakowania (wyłącznie opakowania certyfikowane) oraz posiadania dokumentu przewozowego. 
Również i w tym przypadku nie ma obowiązku zatrudniania doradcy ADR. 
Dla dobrego samopoczucia kierowcy bardzo istotny jest brak obowiązku
oznakowania pojazdu tablicami barwy pomarańczowej, co w powszechnym
przekonaniu minimalizuje prawdopodobieństwo zatrzymania do kontroli
drogowej.  W przypadkach przewozu towarów niebezpiecznych przy zastosowaniu zwolnień LQ, E oraz zwolnień ze względu na ilość towarów przewożonych w jednostce transportowej nie wymaga się sporządzania rocznych
sprawozdań z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. 

3. Podstawa bezpiecznego przewozu – klasyfikacja towarów
niebezpiecznych

Przepisy Umowy ADR dzielą towary niebezpieczne według następujących
klas:
1.	 Klasa 1 – materiały i przedmioty wybuchowe.
2.	 Klasa 2 – gazy.
3.	 Klasa 3 – materiały ciekłe zapalne. 
4.	 Klasa 4.1 – materiały stałe zapalne. 
5.	 Klasa 4.2 – materiały samozapalne. 
6.	 Klasa 4.3 – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne. 
7.	 Klasa 5.1 – materiały utleniające. 
8.	 Klasa 5.2 – nadtlenki organiczne. 
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9.	 Klasa 6.1 – materiały trujące. 
10.	 Klasa 6.2 – materiały zakaźne. 
11.	 Klasa 7 – materiały promieniotwórcze.
12.	 Klasa 8 – materiały żrące. 
13.	 Klasa 9 – różne materiały i przed niebezpieczne. 
Kryteria klasyfikacyjne są analogiczne do opisanych w rozporządzeniu
CLP [1].  W prostszych przypadkach czynności związane klasyfikacją mogą
być dokonane samodzielnie przez przygotowującego materiał do wysyłki,
zaś gdy wystąpią wątpliwości wskazane jest skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanej jednostki, np. Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie. 
Informacje dotyczące klasyfikacji towarów powinny znajdować się w karcie
charakterystyki substancji i/lub mieszaniny niebezpiecznej. 
3.1. Wymagania techniczne

Opakowanie towaru niebezpiecznego

Istotną czynnością jest dobór odpowiedniego opakowania, chyba że dopuszczalne jest przewożenie danego towaru luzem lub w cysternie. O dopuszczalności przewozu luzem lub w cysternie mówi odpowiednia kolumna wykazu
numerycznego. Obowiązujące przepisy stawiają opakowaniom bardzo rygorystyczne wymagania. Warto zauważyć, że są one bardziej rygorystyczne niż opisane w innych aktach legislacyjnych dotyczących chemikaliów (np. w Ustawie
o substancjach i preparatach chemicznych, Ustawie o ochronie roślin czy też
w Ustawie o kosmetykach).  Charakterystyczne jest nie tylko precyzyjne określenie wymagań odnoszących się do opakowań, ale również ich klasyfikacji, zasad certyfikacji i ich badań opakowań. Opakowanie jest dobierane w zależności
od właściwości przewożonego towaru (określanych przynależnością do klasy)
i natężenia potencjalnych zagrożeń (określanych, jako grupa pakowania) na
podstawie wytycznych sformułowanych odrębnie dla każdego rodzaju towaru
w postaci tzw. instrukcji pakowania, wskazanych w odpowiednich pozycjach
wykazu numerycznego. Z reguły instrukcje pakowania dopuszczają stosowanie rozmaitego rodzaju opakowań wykonanych z różnorodnych materiałów. 
Przykładowo ciecze palne mogą być wprowadzane do opakowań o zróżnicowanej pojemności wykonanych z metalu lub z tworzywa sztucznego (kanistry,
bębny itd.).  Podstawą właściwego doboru opakowania jest w każdym przypadku uprzednie przypisanie określonego towaru, który ma być przedmiotem
przewozu do odpowiedniej klasy. Dobrane opakowania muszą spełniać następujące warunki:
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– być dobrej jakości;
− być wytrzymałe na wstrząsy i czynności przeładunkowe występujące
normalnie w czasie przewozu;
− mieć skuteczne zamknięcie uniemożliwiające ubytek zawartości
w normalnych warunkach przewozu (wibracje, zmiany temperatury,
wilgotności i ciśnienia, itp.);
− na zewnętrznych częściach opakowań nie powinny znajdować się żadne pozostałości niebezpiecznego materiału;
− materiały niebezpieczne nie mogą prowadzić do zniszczenia lub osłabienia opakowania;
− materiały niebezpieczne nie mogą powodować niebezpiecznych zjawisk, np. oddziaływać katalitycznie lub reagować z materiałem opakowania. 
Dopuszcza się wyłącznie stosowanie opakowań certyfikowanych.  Wymóg ten może być pominięty tylko w przypadku przewozu materiałów niebezpiecznych w małych opakowaniach (LQ). W Polsce certyfikacją opakowań
zajmują się:  
− Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO);
− Urząd Dozoru Technicznego i Transportowy Dozór Techniczny (np. 
naczynia ciśnieniowe do gazów);
− Państwowa Agencja Atomistyki (opakowania materiałów promieniotwórczych). 
Dopuszcza się także stosowanie opakowań certyfikowanych za granicą,
jeżeli certyfikacja została przeprowadzona zgodnie z Umową ADR.  Każde
opakowanie spełniające warunki certyfikacji jest oznakowane za pomocą
symbolu oraz kodu cyfrowo-literowego, w którym poszczególne symbole
opisują cechy wytrzymałościowe oraz identyfikują odpowiednio rok produkcji, producenta, kraj wytworzenia oraz kraj, w którym przeprowadzono badania prototypu. Oznakowanie to ma być naniesione na opakowanie w sposób trwały. 
Całość jest skrzynią wykonaną ze sklejki, stosowaną jako opakowanie
zewnętrzne, w której ciecz łatwopalna jest przewożona w lekkich opakowaniach metalowych.  Opakowania pozostające w dobrym stanie technicznym
mogą być wielokrotnie użytkowane. Należy jednak przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego okresu ich użytkowania, w przypadku opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych wynosi on pięć lat. Ponadto istnieje wymóg
kontroli dużych pojemników do przewozu materiałów niebezpiecznych luzem oznaczanych akronimem DPPL wykonanych z tworzywa sztucznego,
najpóźniej po upływie 30 miesięcy od daty ich produkcji). 
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Rys.  1.  Przykład oznakowania opakowania certyfikowanego, gdzie: UN – symbolizuje
Organizację Narodów i jest potwierdzeniem spełnienia wymagań certyfikacji; 4D – kod typu
opakowania (4 – skrzynia, D – sklejka); X – litera określająca grupę pakowania, dla której
typ został zbadany, w tym przypadku dla materiałów klasy I (najwyższej), jak również II i III
klasy pakowania; 120 – oznacza maksymalną masę brutto (przy przewozie materiałów II
grupy pakowania – 147 kg, III grupy – 180 kg); S – opakowanie przeznaczone do przewozu
materiałów stałych lub opakowań wewnętrznych; 07 – dwie ostatnie cyfry wskazują na
rok produkcji; F/BVT205701 – oznacza, że opakowanie zostało zbadane i dopuszczone do
stosowania przez francuskie laboratorium BVT (Bureau de Verifications Techniques), nr typu
konstrukcji; EMI – jest znakiem producenta

Konstrukcja pojazdu

Przepisy Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych zezwalają na przewóz
towarów niebezpiecznych wyłącznie odpowiednio przygotowanymi i wyposażonymi pojazdami. W zasadzie może to być dowolny pojazd samochodowy
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lub zespół pojazdów (z wyłączeniem motocykla lub motocykla z przyczepą). 
Do przewozu towarów niebezpiecznych może również służyć ciągnik rolniczy
z przyczepą, ale tylko w przypadku przewozu oleju napędowego, nawozów
sztucznych, środków ochrony roślin i to jedynie w opakowaniach i ilościach, dla
których nie jest wymagane oznakowanie pojazdu. Szczególne wymagania sformułowano dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne w cysternach
oraz dla pojazdów przewożących materiały i przedmioty wybuchowe. 
Przewóz w cysternach

Do przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach dopuszczone są
tylko niektóre gazy, ciecze, substancje stałe sproszkowane lub granulowane
(wskazane w wykazie numerycznym ze wskazaniem kodu cysterny). W Umowie ADR sformułowano szereg szczegółowych wymagań technicznych odnoszących się do konstrukcji i użytkowania cystern, jak np.:
− szczególne wymagania konstrukcyjne;
− wymagania dotyczące odbioru technicznego i badań okresowych;
− zasady obowiązujące podczas napełniania cystern;
− zasady zapobiegania gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych
na powierzchni cystern. 
Przy przewozie niektórych towarów niebezpiecznych w cysternach wymagane jest posiadanie „świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu
niektórych towarów niebezpiecznych”, wydawanego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. 
Zabezpieczenie ładunku w pojeździe

Poszczególne części ładunku powinny być umieszczone podczas przewozu
w taki sposób, aby nie zmieniały one położenia podczas przewozu.  Jest to
realizowane przez użycie pasów spinających, przegród, podpór, jak również przez całkowite wypełnienie powierzchni skrzyni ładunkowej pojazdu. 
Istotne wskazówki w zakresie mocowania ładunków w pojeździe są zawarte w dokumencie Komisji Europejskiej pt. „Wytyczne odnośnie europejskiej
dobrej praktyki w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowym”.
Udział w ruchu drogowym

Podstawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym ma być zapewnienie, że kierujący pojazdem dysponuje umiejętnościami odpowiednimi do rodzaju i ilości
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Rys.  2.  Strona tytułowa dokumentu Komisji Europejskiej dotyczącego dobrej praktyki
mocowania ładunków w transporcie drogowym

przewożonego ładunku (por. szkolenie). Ponadto powinny być przestrzegane
następujące zasady
− zarówno pojazd, jak i ładunek muszą być odpowiednio przygotowane
do przewozu niebezpiecznych materiałów;
− w czasie całego przewozu zarówno towar, jak i pojazd powinny być
odpowiednio chronione przed dostępem osób postronnych;
− w przypadku przewozu materiałów niebezpiecznych w ilościach, dla
których wymagane jest odpowiednie oznakowanie pojazdu przewóz
osób nieuczestniczących w przewozie (tj. pasażerów) jest zabroniony;
− należy przestrzegać szczególnych wymagań odnoszących się do postoju pojazdu przewożącego towary niebezpieczne (np. stały nadzór)
opisanych w wykazie numerycznym. 
Zazwyczaj dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach,
dla których wymagane jest ich oznakowanie tablicami barwy pomarańczowej
wprowadzane są ograniczenia wjazdu do rejonów o szczególnej wrażliwości
środowiska przyrodniczego (parki narodowe i krajobrazowe, strefy ochrony
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ujęć wody, itp.), rejonów o zabudowy mieszkaniowej, w sąsiedztwie niebezpiecznych instalacji przemysłowych, czy też w rejonach, gdzie brak jest warunków dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowych. 
Bezpieczeństwo w tunelach

Umowa ADR 2007 wprowadziła szczególne wymagania dotyczące redukcji
zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych w tunelach. 
Polegają one głównie na ograniczeniu wjazdu pojazdów przewożących towary niebezpieczne (w ilościach wymagających oznakowania pojazdu),
wynikające z ustanowienia 5 kategorii tuneli. Przy określaniu ich kategorii
uwzględniono trzy główne zagrożenia, które mogą spowodować liczne ofiary
lub poważne uszkodzenie konstrukcji tunelu:
− wybuch;
− uwolnienie gazu lub lotnej cieczy trującej;
− pożar. 
Biorą pod uwagę powyższe kryteria wyróżniono 5 kategorii tuneli:
− kategoria A – wjazd bez ograniczeń;
− kategoria B – zakaz wjazdu pojazdów z towarami zagrażającymi wybuchem o bardzo dużym zasięgu;
− kategoria C – zakaz wjazdu z towarami zagrażającymi wybuchem
o bardzo dużym zasięgu, wybuchem o dużym zasięgu oraz zatruciem
masowym;
− kategoria D – zakaz wjazdu z towarami zagrażającymi wybuchem
o bardzo dużym zasięgu, wybuchem o dużym zasięgu, zatruciem masowym oraz pożarem o dużym zasięgu;
− E – całkowity zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary niebezpieczne. 

Towary dużego ryzyka

W Umowie ADR 2005 wprowadzono specyficzną kategorię towarów dużego ryzyka. Zaliczono do niej towary niebezpieczne, które mogą być użyte
w zamachach terrorystycznych i spowodować w ten sposób poważne następstwa w postaci licznych ofiar lub masowych zniszczeń. W przypadku towarów dużego ryzyka, przewożonych w większych ilościach, obowiązuje sporządzenie planów ochrony. Zwraca się tutaj uwagę na objęcie tym wymogiem
również przewozu benzyny w cysternie w ilości większej niż 3000 1 (jako
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materiału ciekłego zapalnego II grupy pakowania), co oznacza, że wymóg
tworzenia planów ochrony dotyczy stosunkowo znacznej ilości przewozów. 
Plany ochrony obejmować mają określenie środków niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa ładunku i jego przewozu, w tym np. analizę możliwych zagrożeń, określenie tras przewozu, z uwzględnieniem ochrony miejsc
postoju pojazdu, postępowanie w przypadkach zagrożeń, ochronę informacji
o operacjach transportowych. W pojazdach przewożących towary niebezpieczne dużego ryzyka powinny być zastosowane środki techniczne zapobiegające
kradzieży tych pojazdów i/lub ich ładunku. Zaleca się, aby do ich ochrony zostały zastosowane nowoczesne systemy śledzenia pojazdów.  Niezależnie od
wymagań wprowadzonych w Umowie ADR 2005 zastosowanie mają tu również wcześniejsze wymagania dotyczące stałego nadzorowania pojazdu i ładunku podczas postoju, wynikające z przepisów działu 8.4 tej Umowy. 
Informacja – oznakowanie towarów niebezpiecznych w transporcie

Jednym z najistotniejszych elementów zapewnienia bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych jest ich oznakowanie, zawierające ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem i zapewniające szybką identyfikację rodzaju zagrożenia.  Oznakowanie to jest nieco inne niż oznakowanie wymagane
przepisami Rozporządzenia CLP. 
Oznakowanie towarów niebezpiecznych obejmuje przede wszystkim
obowiązek oznakowania opakowań jednostkowych etykietami ostrzegawczymi, przedstawiającymi symbole rodzaju zagrożeń.  Rodzaj etykiet, które
muszą być zastosowane dla danego rodzaju towaru wskazuje wykaz numeryczny towarów niebezpiecznych. W przypadku gdy dany towar prezentuje
więcej niż jeden rodzaj zagrożeń, stosuje się odpowiednio więcej etykiet, jednak nie więcej niż trzy.

Dodatkowo każda sztuka przesyłki musi być oznakowana numerem
rozpoznawczym towaru poprzedzonym literami UN.  Sztuki przesyłki
z materiałami klasy 1 (materiały wybuchowe), 2 (gazy) i 7 (materiały
promieniotwórcze) oprócz numeru rozpoznawczego muszą ponadto posiadać umieszczoną prawidłową nazwę przewozową towaru. W przypadku dużych opakowań (powyżej 450 l) etykiety i numery UN muszą być
umieszczane na dwóch przeciwległych bokach pojemnika. Minimalny rozmiar etykiet (100 x 100 mm) może być zmniejszony ze względu na kształt
lub wielkość przesyłki. 
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ZAGROŻENIE KLASY 1
Materiały i przedmioty wybuchowe

(Nr 1)
Podklasy 1.1, 1.2 i 1.3

(Nr 1.4)
Podklasa 1.4

(Nr 1.5)
Podklasa 1.5

(Nr 1.6)
Podklasa 1.6

ZAGROŻENIE KLASY 2

Gazy

(Nr 2.1)
Gazy palne

(Nr 2.2)
Gazy niepalne i nietrujące

(Nr 2.3)
Gazy trujące
Rys. 3. Przykłady etykiet zalecanych przez Umowę ADR 2005
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ZAGROŻENIE KLASY 3
Materiały ciekłe zapalne

(Nr 3)
Materiały ciekłe zapalne

ZAGROŻENIE KLASY 4.1
Materiały stałe zapalne,
materiały samoreaktywne
i materiały wybuchowe
stałe odczulone

(Nr 4.1)

ZAGROŻENIE KLASY 5.1
Materiały utleniające

ZAGROŻENIE KLASY 4.2
Materiały samozapalne

ZAGROŻENIE KLASY 4.3
Materiały wytwarzające
w zetknięciu z wodą gazy
palne

(Nr 4.2)

(Nr 4.3)

ZAGROŻENIE KLASY 5.2
Materiały organiczne

(Nr 5.1)

(Nr 5.2)

Rys. 3. cd,
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ZAGROŻENIE KLASY 6.1
Materiały trujące

ZAGROŻENIE KLASY 6.2
Materiały zakaźne

(Nr 6.1)

(Nr 6.2)

ZAGROŻENIE KLASY 7
Materiały promieniotwórcze

(Nr 7A)
Kategoria I-Biała

(Nr 7B)
Kategoria II-Żółta

(Nr 7C)
Kategoria III-Żółta

(Nr 7E)
Materiał rozszczepialny klasy 7
ZAGROŻENIE KLASY 8
Materiały żrące

ZAGROŻENIE KLASY 9
Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

(Nr 8)

(Nr 9)
Rys. 3. cd,
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Jednostkowe (sztuki) przesyłki zawierające:
− naczynia z niebezpiecznymi materiałami ciekłymi, jeżeli zamknięcia
tych naczyń nie są widoczne;
− naczynia z gazami skroplonymi lub schłodzonymi;
− naczynia z urządzeniami odpowietrzającymi; muszą być oznakowane
strzałkami kierunkowymi wskazującymi pozycję, w jakiej powinna
znajdować się przesyłka. 
W transporcie morskim stosowane są ponadto dodatkowo etykiety sygnalizujące zagrożenie dla środowiska morskiego.

Rys. 4. Pojemnik z cieczą palną wraz z etykietą sygnalizującą zagrożenie
dla środowiska morskiego

W przypadku przewozu towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych (LQ) obowiązuje uproszczony sposób znakowania
sztuk przesyłki, któremu podlegają wyłącznie opakowania zewnętrzne (opakowania zbiorcze), na których musi być umieszczony numer rozpoznawczy
towaru poprzedzony literami UN wewnątrz rombu, którego bok ma co najmniej 100 mm.
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Rys.  5.  Niewielka ilość (3 kg) farby drukarskiej zapakowana wg wymagań LQ.  Strzałki
kierunkowe pokazują pozycję przesyłki

Rys. 6. Oznakowanie LQ obowiązujące od 1 lipca 2015 r. 

Oznakowanie pojazdów

Pojazd przewożący towary niebezpieczne musi być oznakowany tablicami
ostrzegawczymi barwy pomarańczowej o minimalnych wymiarach 30 x 40
cm (dopuszczalne odstępstwa).  Na tablicach pojazdów przewożących cysterny lub ładunek luzem umieszczane są cyfry umożliwiające rozpoznanie
rodzaju zagrożenia towaru (2 lub 3 cyfry w górnej części tablicy) oraz cyfry identyfikujące przewożony materiał (4 cyfry odpowiadające numerowi
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UN). W przypadku przewozu towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki
(w opakowaniach) tablice są gładkie. 

Rys. 7. Samochód-cysterna przewożący olej napędowy

Wymóg oznakowania pojazdu tablicami barwy pomarańczowej nie dotyczy
przewozu towarów niebezpiecznych w ilości ograniczonej na jednostkę transportową (pkt 1.1.3.6 ADR) lub przewozu towarów niebezpiecznych pakowanych
w ilościach ograniczonych (LQ) lub wyłączonych (E). Od stycznia 2011 r. obowiązuje jednak dodatkowe oznakowanie pojazdu przewożącego ponad 8 ton towarów pakowanych w ilościach ograniczonych tablicami barwy pomarańczowej
lub tablicami z napisem „LTD QTY”. Od 1 lipca 2015 r. oznakowaniem pojazdu
przewożącego ponad 8 ton towarów pakowanych w ilościach ograniczonych ma
być znak przedstawiony na rys. 6 (romb z pobrudzonymi brzegami).
Pojazdy przewożące towary klasy 1 (materiały wybuchowe) lub klasy 7
(materiały promieniotwórcze) oraz cysterny i kontenery wymagają ponadto
oznakowania etykietami ostrzegawczymi.
Dokument przewozowy

Zgodnie z wymogami UmowyADR przewożący towary niebezpieczne musi być
zaopatrzony w dokument przewozowy, w którego treści należy ująć następujące informacje:
• numer towaru, prawidłowa nazwa przewozowa, numery etykiet ostrzegawczych i grupy pakowania; w przypadku odpadów prawidłowa nazwa przewozowa powinna być poprzedzona słowem „Odpad”;
a.	 określenie ilości i rodzaju opakowań;
b.	 masa (netto lub brutto);
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c.	 nazwa i adres wysyłającego;
d.	 nazwa i adres odbiorcy.

W przypadku wysyłki za granicę dokument musi być sporządzony w języku polskim oraz w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Umowa
ADR nie narzuca żadnej szczególnej formy dokumentu przewozowego, ale
wymaga, aby informacje wskazane w pkt 1 były wymienione w ściśle określonej kolejności. Wymóg sporządzenia dokumentu przewozowego nie dotyczy przewozu towarów pakowanych w ilościach ograniczonych (LQ).
Szkolenie personelu

Szkolenie kierowców
Kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w ilościach wymagających oznakowania pojazdu tablicami barwy pomarańczowej muszą posiadać zaświadczenie dokumentujące odbycie kursu dokształcającego na przewóz
materiałów niebezpiecznych określonej klasy oraz dokument złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego kurs. Zaświadczenie ADR mogą uzyskać osoby, które ukończyły 21 lat. Warunkiem uczestniczenia w kursie jest co
najmniej dwuletnia praktyka zawodowa w kierowaniu danym rodzajem pojazdu. Zaświadczenie ADR jest dokumentem ważnym przez okres 5 lat, po upływie
którego w celu przedłużenia uprawnień konieczne jest ukończenie kursu doskonalącego oraz złożenie z wynikiem pozytywnym kolejnego egzaminu.
Od 1 stycznia 2007 r.  obowiązek odbycia kursu dotyczy kierowców
wszystkich pojazdów, bez względu na ładowność pojazdu (uprzednio dotyczył on pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5 t).
Odrębne szkolenie obowiązuje w przypadku:
− przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach;
− przewozu materiałów wybuchowych (klasa 1) z wyjątkiem podklasy 1.4;
− przewozu materiałów promieniotwórczych (klasa 7).
Szkolenie innych osób

Wszystkie osoby, których obowiązki wiążą się z przewozem (załadunkiem,
rozładunkiem, przewozem towarów niebezpiecznych przy zastosowaniu wyłączeń) muszą odbyć szkolenie w zakresie bezpiecznego postępowania z towarami niebezpiecznymi. Szkolenie takie ma być prowadzone przez doradcę
ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. 
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Rys. 8. Zaświadczenie ADR wg wzoru obowiązującego od początku 2011 r.

Doradca ds. bezpieczeństwa

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych wymaga zatrudniania przez
przedsiębiorców zajmujących się załadunkiem, przewozem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych doradcy ds.  bezpieczeństwa w transporcie
towarów niebezpiecznych. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie tych przedsiębiorców, którzy wykonują przewozy towarów niebezpiecznych w ilościach,
dla których Umowa ADR nie wymaga oznakowania pojazdu tablicami barwy
pomarańczowej. Doradcy muszą odbyć odpowiednie przeszkolenie, potwierdzone
zdaniem egzaminu i uzyskaniem świadectwa doradcy.
Przygotowanie na awarie
Instrukcja pisemna

Przed rozpoczęciem przewozu przewoźnik ma obowiązek dostarczyć kierowcy/załodze pojazdu pisemne instrukcje. Instrukcje mają jednolitą zawartość i formę bezpieczeństwa dla wszystkich rodzajów towarów niebezpiecznych. Instrukcje te powinny być dostępne przez cały czas przewozu. 
Bez względu na państwo, w którym jest realizowany przewóz, instrukcje
muszą być sporządzone w języku zrozumiałym dla każdego członka załogi
pojazdu.
Wymóg posiadania instrukcji pisemnych nie dotyczy przewozu realizowanego w małych opakowaniach (LQ) lub przewozu w ilościach ograniczonych na jednostkę transportową (pkt. 1.1.3.6 ADR).
Instrukcje opisują:
− czynności, które powinny być wykonane w razie wypadku lub
zagrożenia;
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− charakterystykę zagrożeń ze strony poszczególnych rodzajów towarów niebezpiecznych;
− wyposażenie dodatkowe, które winno być przewożone w pojeździe.

Wyposażenie awaryjne

W jednostce transportowej musi znajdować się następujące wyposażenie:
−	������������������������������������������������������������������
kliny pod koła, dla każdego pojazdu o odpowiednim rozmiarze w stosunku do jego dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz średnicy
kół;
− dwa stojące znaki ostrzegawcze;
− płyn do płukania oczu dla każdego członka załogi pojazdu:
− kamizelki ostrzegawcze;
− przenośne urządzenie oświetleniowe;
− para rękawic ochronnych;
− ochrona dla oczu (np. okulary ochronne).

W przypadku przewozu materiałów trujących (materiały klasy 6.1 lub
gazy trujące) w wyposażeniu dodatkowym muszą się znajdować się również
maski ucieczkowe dla każdego z członków załogi pojazdu.
W przypadku przewozu materiałów stałych i materiałów ciekłych klas 3,
4.1, 4.3, 8 lub 9 wymagane jest ponadto następujące wyposażenie dodatkowe:
− łopata;
− osłona otworów kanalizacyjnych;
− pojemnik do zbierania pozostałości.

Pojazdy przewożące towary niebezpieczne muszą być wyposażone w gaśnice do gaszenia pożaru silnika lub kabiny pojazdu. Wymagana masa środka gaśniczego jest uzależniona od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i wynosi:
− w każdej jednostce transportowej gaśnica o minimalnej zawartości
2 kg proszku;
− w jednostce transportowej o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej niż 3,5 t gaśnica zawierająca minimum 4 kg proszku;
− w jednostce transportowej o dopuszczalnej masie całkowitej większej
niż 3,5 t, ale mniejszej niż 7,5 t – gaśnice zawierające minimum 8 kg
proszku;
− w jednostce transportowej o dopuszczalnej masie całkowitej większej
niż 7,5 t – gaśnice powinny zawierać minimum 12 kg proszku.
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Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Podstawową czynnością w sytuacjach awaryjnych jest powiadomienie
służb ratowniczych (tel. alarmowy 112). Kolejne czynności to:
− oznakowanie miejsca postoju;
− niedopuszczanie osób postronnych;
− ewentualne podjęcie próby likwidacji wycieku (np.  prowizoryczne
uszczelnienie);
− zabezpieczenie studzienek ściekowych.
Kierowca nigdy nie powinien podejmować czynności gaszenia pożaru
obejmującego ładunek niebezpieczny.
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