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Warszawa, 7.10.2018 r. 

 

 

XIX Seminarium szkoleniowe 

„ADR W PRAKTYCE – ZMIANY 2019” 

27 – 28 września 2018 r., Łódź 

 

 

Po raz kolejny członkowie Stowarzyszenia, zaproszeni goście oraz pozostali uczestnicy zainteresowani 

tematyką dotyczącą towarów niebezpiecznych spotkali się, aby wymienić swoje doświadczenia związane z 

ich przewozem. Tym razem główna tematyka spotkania dotyczyła zmian w przepisach w zakresie transportu 

drogowego ADR, lotniczego IATA, morskiego IMDG oraz bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie 

międzynarodowy zg. z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE.  

 

W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli: 

Transportowego Dozoru Technicznego, 

Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, 

Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi. 

 

Po oficjalnym otwarciu Seminarium Pan Henryk Ognik przedstawiciel Transportowego Dozoru 

Technicznego omówił temat dotyczący: Realizacji czynności administracyjnych zg. z Ustawą o przewozie 

towarów niebezpiecznych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych 

Dyrektor TDT, zgodnie z ADR, RID lub ADN jest właściwą władzą w zakresie: 

a) warunków technicznych i badań urządzeń transportowych przeznaczonych do przewozu drogowego, 

koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych, 

b) warunków technicznych i badań nadwozi pojazdów do przewozu luzem towarów niebezpiecznych w 

przewozie drogowym, 

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

d) świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, zwanego 

dalej „świadectwem dopuszczenia pojazdu ADR”, 

e) świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie 

przewozu drogowego, przewozu koleją i przewozu żeglugą śródlądową. 

Prace w grupach roboczych ds. przewozu towarów niebezpiecznych w których od lat uczestniczą 

przedstawiciele TDT prowadzone są podczas obrad następujących grup formalnych: 

• Wspólne Posiedzenie Komitetu Ekspertów RID i Grupy Roboczej ds. przewozu towarów 

niebezpiecznych (WP15) (w skrócie Wspólne Posiedzenie RID/ADR/ADN) organizowane przez 

Komitet Transportu Lądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ oraz Sekretariat OTIF; 

• Grupa Robocza ds. przewozu towarów niebezpiecznych (WP15), powoływana przez Komitet 

Transportu Lądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ; 

• Stała Grupa Robocza Komitetu Ekspertów RID, powoływana przez Sekretariat OTIF; 

• Posiedzenia Komitetu Ekspertów RID powoływane przez Sekretariat OTIF; 
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• Grupa Robocza ds. Technologii Cystern i Pojazdów w zakresie tematów objętych przepisami RID, 

powoływana przez Sekretariat OTIF. 

Ostania część wystąpienia dotyczyła wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie Wykonywania 

zadań przez administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. 

 
Podczas kolejnego wystąpienia Panowie: Mariusz Stępniewski oraz Kajetan Kajetanowicz z Głównego 

Inspektoratu Transportu Drogowego przybliżyli uczestnikom zagadnienia dotyczące Zmian w ustawie z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Nowe pozycje w taryfikatorze oraz „poważne 

naruszenia”. 

Oprócz przedstawienia zmienionych i nowych pozycji w taryfikatorze kar prelegenci wyjaśnili zasady 

postępowania w przypadku utraty tzw. „dobrej reputacji”. Zgodnie z art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym Starosta lub GITD może wszcząć postępowanie administracyjne w zakresie 

spełniania wymogu dobrej reputacji przewoźnika drogowego, zarządzającego transportem lub osoby 

fizycznej (osoba uprawniona do wykonywania zadań zarządzającego). 

 

Tradycyjnie zaprosiliśmy wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z województwa, w którym 

odbywa się seminarium. Pan Szymon Sidor (ITD w Łodzi) pokrótce przedstawił działalność Inspekcji na 

terenie województwa łódzkiego. Tematyka dotyczyła kontroli oraz dobrych i złych praktyk uczestników 

przewozu. Najczęstsze naruszenia podczas kontroli na drodze, poza błędami w dokumentach 

przewozowych dotyczyły: 

- załadunku lub przewóz towaru niebezpiecznego z naruszeniem przepisów dotyczących rozmieszczania i 

mocowania ładunków; 

- niewyposażenia środka transportu przewożącego towary niebezpieczne w wymagane gaśnice lub gaśnice 

niespełniające warunków określonych w ADR; 

- nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego środkiem transportu, w cysternie, pojeździe-baterii, 

kontenerze, MEGC lub pojeździe MEMU, niezaopatrzonych w wymagane i prawidłowe oznakowanie, w 

zakresie tablicy lub tablic barwy pomarańczowej oraz; 

- dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego w urządzeniu transportowym z pozostałościami 

towaru niebezpiecznego na jego zewnętrznej powierzchni. 

 

Następnie Pani Małgorzata Wieleba-Walicka, Radca Prawny, zaprezentowała Kontrole przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych - studium przypadków. 

Nas przykładzie toczącego się aktualnie postępowania odwoławczego w zakresie kontroli drogowej 

omówiła ona  

- dokumenty dot. kontroli drogowej przewoźnika drogowego w zakresie oznakowania opakowania do 

przewozu towarów niebezpiecznych (protokół kontroli, zawiadomienie, decyzja administracyjna, 

odwołanie); 

- przepisy prawne dotyczące znaku państwa zatwierdzającego naniesienie oznakowania (przepisy ADR i inne 

przepisy międzynarodowe); 

- analizę prawną postępowania w sprawie (stwierdzenia z treści decyzji, argumenty i dowody przewoźnika 

drogowego); 



 

 

Stowarzyszenie Doradców ds Transportu Towarów Niebezpiecznych –  DGSA 
adres   korespondencyjny:   os. Dolnośląskie 315  lok.  137;   97 400 Bełchatów; 
tel.:   44    789   00   37;            fax:   44   789   04   84,                      www.s-dgsa.pl 
www.s-dgsa.pl;    KRS:  0000143009   REGON:   356648426   NIP:   6772213779 
Konto: ING – Bank Śląski o. Bełchatów  26  1050  1937  1000  0023  0693  0161 

 

 

 

Omówione postępowania dotyczyło kontroli ITD., które zakwestionowało poprawność oznakowania 

opakowań tzw. certyfikatem opakowania, ponieważ w kodzie podano identyfikacja kraju „CN” (kraj 

produkcji Chiny). Chiny nie przystąpiły do konwencji wiedeńskiej dotyczącej VRI. Podpisały Umowę: 

REGISTRATION OF VEHICLES IN  INTERNATIONAL TRAFFIC, gdzie mają przypisany skórt “CHN”. Natomiast na 

stronach Organizacji Narodów Zjednoczonych (www.unece.org) podane są kody dla „właściwej władzy” 

Chin „CN”. 

 

Po przerwie obiadowej Pan Norbert Świderek, doradca ADR, RID, Wiceprezes Stowarzyszenia S-DGSA. 
Przedstawił on najważniejsze zmiany w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, które wprowadzone 
zostaną Umową ADR 2019, a które to będziemy mogli stosować po oficjalnym ogłoszeniu oświadczenia 
rządowego w sprawie przyjęcia zmian do ADR. Nowe wymagania dotyczyć będą m.in.: 
- nowej klasyfikacji dla przedmiotów zawierających towary niebezpieczne; 
- nowych metod klasyfikacji mieszanin materiałów żrących; 
- zmian w zapisie w dokumentach przewozowych dla prawidłowej nazwy przewozowej dla nazw 
oddzielonych spójnikami „i” lub „lub”; 
- 14 nowych pozycji UN; 
- zmian wprowadzonych w przepisach szczególnych. Związane jest to m.in. z nową klasyfikacją przedmiotów 
oraz zmian dla baterii litowo-jonowych; 
- zmian w instrukcjach pakowania; 
- zasady umieszczenia piktogramów GHS i nalepek ADR; 
- zmian w części 6 dotyczącej wymagań konstrukcyjnych cystern 
- wymagań ogólnych i przepisów szczególnych dla przewozu w temperaturze kontrolowanej. 
 
Ostatnią prezentację przed przerwą kawową na temat Najważniejsze zmiany dotyczące klasyfikacji ADR 
2019 przedstawiła Pani Hanna Kołczewska, doradca ADR. W rozdziale 2.1.5 wprowadzono nową 
klasyfikację dla przedmiotów zawierających towary niebezpieczne. W klasie 5.1 usunięto opis badań (test 
O.1, test O.3). Testy te nie powinny być stosowane do badania nawozów na bazie azotanów amonu. 
Nawozy te powinny być sklasyfikowane do klasy 5.1 pod numerem UN 2067 lub do klasy 9 pod numerem 
UN 2071. Największe zmiany w zakresie klasyfikacyjne dotyczą klasy 8. Określono nowe metody klasyfikacji 
mieszanin materiałów żrących: metodę pomostową (2.2.8.1.6.2) oraz metodę kalkulacji (2.2.8.1.6.3). 
 
Po przerwie Pani Bożena Konarska doradca ADR przedstawiła Zmiany w przepisach morskich dotyczących 
transportu towarów niebezpiecznych (Memorandum of Understanding. Pani Maria Nicopulos , doradca 
ADR, RID, IATA oraz Prezes Stowarzyszenia S-DGSA. Zmiany w przepisach lotniczych dotyczących transportu 
towarów niebezpiecznych (DGR 60 th Edition). Ponieważ zmiany w Przepisach Modelowych dla różnych 
dziedzin transportu wymuszają aktualizację poszczególnych Kodeksów, Umów i Regulaminów – zmiany 
dotyczące klasyfikacji oraz nowe pozycji UN transporcie drogowym, morskim i kolejowym są takie same. 
 
Ostatni referat przedstawił Pan Rafał Buchcar, doradca ADR oraz Wiceprezes Stowarzyszenia S-DGSA. 
Dotyczył on zasad Bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie międzynarodowy zg. z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. Zabezpieczenie ładunku ma 
podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa drogowego. Należy zatem zabezpieczyć ładunek w sposób 
umożliwiający sprostanie przyspieszeniom podczas eksploatacji pojazdu na drodze. Ze względów 
praktycznych siły wynikające z takich przyspieszeń powinny być wykorzystywane jako wartości 
dopuszczalne oparte na normach europejskich. Personel biorący udział w sprawdzaniu, czy ładunek jest 
odpowiednio zabezpieczony powinien być odpowiednio wyszkolony. 

http://www.unece.org/
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Kolacja integracyjna odbyła się przy grillu i ognisku. 
 

Drugiego dnia organizatorzy zaplanowali POKAZ PRAKTYCZNY na zewnętrznym parkingu, czyli pokaz 

bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie międzynarodowym zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/47/UE. Pokaz przygotowali Panowie Rafał Buchcar i Krzysztof Kaszyński. W 

czasie prób gwałtownego hamowania zestawem ładunek na naczepie zachowywał się stabilnie i nie 

przemieszczał się, co było najlepszym dowodem na to, że dobrze przyswojona teoria przekłada się 

następnie na bezpieczeństwo w praktyce.  

 

Dziękujemy naszym prelegentom, którzy przygotowali i przedstawili swoje wystąpienia oraz prezentacje.  

Podziękowania należą się naszym Szanownym Gościom – za przybycie i aktywny udział w zajęciach. 

Dziękujemy członkom naszego stowarzyszenia oraz wszystkim uczestnikom za przybycie na spotkanie.  

 

Zapraszamy w przyszłości. 

Maria Nicopulos, Prezes SDGSA 

 

Dokumentacja zdjęciowa poniżej  
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