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Organizator konferencji, czyl i 
Stowarzyszenie Doradców ds. 
Trans portu Towarów Niebez

piecznych DGSA zadbał, by tematyka 
spotkania była różnorodna, a zaproszeni 
prelegenci tematy przedstawili z jednej 
strony szczegółowo, a z drugiej – w spo
sób przystępny dla zebranych.

Sporo miejsca poświęcono kontro
lom drogowym tego rodzaju przewozów, 
a jako pierwsi głos w tej kwestii zabrali 
przedstawiciele Inspekcji Transportu 
Drogowego, którzy przybliżyli zmiany 
w Ustawie o przewozie towarów nie
bezpiecznych, zwracając szczególną 
uwagę na nowe pozycje w taryfikatorze  
i „poważne naruszenia”. Dodatkowo funk
cjonariusze omówili dobre i złe praktyki 
uczestników przewozu, natomiast stu
dium przypadków występujących w cza
sie samej kontroli przedstawiła Małgorzata 
WielebaWalicka, będąca radcą prawnym. 
Zwróciła ona uwagę m.in. na: dokumenty 
dotyczące kontroli drogowej przewoź
nika w zakresie oznakowania opakowa
nia do przewozu towarów niebezpiecz
nych (protokół kontroli, zawiadomienie, 
decyzję administracyjną i odwołanie); 

przepisy prawne dotyczące znaku pań
stwa zatwierdzającego naniesienie ozna
kowania (przepisy ADR i inne przepisy mię
dzynarodowe) oraz analizę prawną postę
powania w sprawie (stwierdzenia z treści 
decyzji, argumenty i dowody przewoźnika 
drogowego). Głośno również zastana
wiała się nad tym, co będzie dalej z prze
woźnikiem i innymi uczestnikami kontro
lowanego przewozu w aspektach dobrej 
reputacji i kar pieniężnych; czy istnieje 
jakikolwiek podmiot (właściwa władza 
krajowa ewentualnie uczestnik przewozu) 
uprawniony do ingerencji w znak pań
stwa zatwierdzenia przez zmianę znaku; 
jaki wpływ na bezpieczeństwo przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych ma 
inna litera znaku państwa zatwierdzają
cego naniesienie oznakowania oraz bio
rąc pod uwagę obowiązki uczestników 
przewozu drogowego ADRów, co kon
kretnie należy do obowiązków kierowcy, 
przewoźnika i doradcy DGSA. W czasie 
prezentacji wypłynął również jeden z cie
kawszych problemów, a mianowicie, że 
przecież Chińska Republika Ludowa nie 
jest stroną ADR, a produkty z tego rynku 
trafiają najczęściej transportem morskim 

do Hamburga, następnie nadal drogą 
morską lub już transportem kołowym do 
zakątków w niemal całej Europie. No i na 
sali rozgorzała burzliwa dyskusja, w którą 
mocno zaangażował się m.in. Krzysztof 
Grzegorczyk, niekwestionowany autory
tet w dziedzinie ADR. Ktoś nawet rzucił 
dowcipną propozycję z sali, by wstrzy
mać tego rodzaju transporty i na spokoj
nie zająć się rozstrzygnięciem tej kwestii…

Wszyscy z niecierpliwością oczeki
wali na drugą część konferencji i Norberta 
Świderka (doradcę DGSA i wicepre
zesa stowarzyszenia), który miał omówić 
zmiany w przepisach ADR w 2019 r. Jak 
się okazało w czasie prelekcji, chodzi jed
nak nie tyle o zmiany, co o uporządkowa
nie pewnych kwestii, a samo stwierdzenie 
doradcy DGSA otwierające wystąpienie: 
„Bywało więcej zmian” było do tego naj
lepszym wprowadzeniem. N. Świderek 
zwrócił zebranym uwagę na fakt, że  
w ADR 2019 pojawiły się nowe pozycje  
– przedmioty zawierające towary niebez
pieczne w ilości 12 w klasach od 2. do 9. 
Jednocześnie rozwiązano problem z UN 
3363, czyli to, co do tej pory było wyłą
czone z ADR, gdyż brakowało przepisu 

szczególnego 301 (który tak na dobrą 
sprawę jest przepisem klasyfikacyjnym do 
tego numeru UN). Już wiemy, że UN 3363 
to są przedmioty, które zawierają towary 
niebezpieczne w ilościach poniżej LQ. 
Pozostałe przedmioty, które nie są wymie
nione w tabeli A, należy klasyfikować do 
nowych numerów UN, ale tu już nie ma 
ograniczenia ilości towaru niebezpiecz
nego zawartego w tych przedmiotach.

Drugą rzeczą, bardzo istotną, jest 
dopisanie nadawcy jako uczestnika prze
wozu, który będzie musiał wyznaczyć 
doradcę ds. przewozu towarów niebez
piecznych (okres przejściowy do końca 
grudnia 2022 r.). Ale w tym wypadku pod 
pojęciem nadawcy będziemy rozumieć 
również niektóre firmy spedycyjne, gdyż  
w myśl definicji nadawcą jest przed
siębiorstwo wysyłające towary niebez
pieczne w swoim imieniu lub w imieniu 
osoby trzeciej. Czyli jeżeli ktoś zleci firmie 
spedycyjnej wysyłkę jednej, dwóch lub 
pięciu palet z towarami niebezpiecznymi, 
to wówczas ta firma spedycyjna staje się 
właśnie nadawcą. 

Kolejna sprawa, która pojawia się  
w nowym ADR, to uporządkowanie kwe
stii nalepek. Znika zdaniem wielu absur
dalny przepis, że zmniejszona nalepka 
w dalszym ciągu ma mieć 5 mm margi
nesu i 2 mm grubości linii. W myśl nowych 
przepisów wszystko ma być zmniejszane 
proporcjonalnie.

Dwie istotne zmiany są również w kla
syfikacji jeżeli chodzi o nawozy sztuczne. 
Odwołanie do nowego rozdziału w pod
ręczniku badania kryteriów powoduje, że 
wszystkie nawozy sztuczne podlegają 
pod ADR.

– I nowa jest klasyfikacja mieszanin  
w klasie 8. Już nie trzeba będzie królików 
polewać kwasem, ale będziemy mogli 

skorzystać z metod pomostowych i obli-
czeniowych. Czyli rezygnujemy z formal-
nych prób doświadczalnych wykonywa-
nych właśnie na królikach lub szczurach. 
Znając właściwości składników miesza-
niny czy roztworu, można będzie spo-
kojnie wyliczyć, stosując odpowiednie 
metody oparte na klasyfikacji substan-
cji, czy dana substancja nadal mieści się  
w klasie 8., jaka jest grupa jej pakowania 
itd. – tłumaczył Norbert Świderek.

Pozostałe kwestie w zasadzie zostały 
jedynie uporządkowane, jak np. obec
nie nalepki będą opisane w formie tabeli, 
podobnie jak kody cystern z tzw. plusi
kiem. Zmiany nastąpią również w nazew
nictwie, w językach obcych (angielski  
i francuski) i tak np. w j. angielskim słowo 
„risk” zastępujemy „hazard”, a w j. fran
cuskim „risque” zmieniamy na „danger”.

Rafał Buchcar ( również doradca 
DGSA i wiceprezes stowarzyszenia) przy
pomniał natomiast zebranym, że zmiany 
Ustawy o transporcie drogowym oraz 
Ustawy o przewozie towarów niebez
piecznych wynikają z konieczności wypeł
nienia przez Polskę zobowiązań nałożo
nych przez rozporządzenie Komisji UE  
w zakresie unormowań dotyczących kwa
lifikacji naruszeń dotyczących przewozu 
drogowego. Każdorazowo należy więc 
zabezpieczyć ładunek w sposób umoż
liwiający sprostanie przyspieszeniom 
podczas eksploatacji pojazdu na drodze. 
Dlatego wszystkie strony zaangażowane 
w proces logistyczny, w tym: pakujący, 
załadowcy, firmy transportowe, podmioty 
gospodarcze i kierowcy, muszą zadbać 
o to, aby ładunek został odpowiednio 
zapakowany i załadowany, gdyż w cza
sie kontroli drogowej pojazd może zostać 
sprawdzony właśnie pod tym kątem.  

W czasie tzw. wstępnej drogowej kontroli 
technicznej pojazdu funkcjonariusz służb 
kontrolnych sprawdza bowiem: ostat
nie świadectwo zdatności do ruchu dro
gowego (dowód rejestracyjny), przepro
wadza wzrokową ocenę stanu technicz
nego pojazdu i zabezpieczenia ładunku 
oraz może przeprowadzić badania tech
niczne za pomocą każdej metody, którą 
w danym przypadku uzna za właściwą.  

W dalszej części wystąpienia zwró
cił uwagę na zasady zabezpieczenia 
ładunku. Szczególną uwagę przywią
zał on do faktu, że podczas tej czynno
ści uwzględnia się wymogi mające zasto
sowanie w odniesieniu do wytrzymało
ści niektórych części pojazdu, takich jak: 
burty przednie, boczne i tylne, kłonice lub 
punkty mocowania ładunku, gdy elementy 
te wykorzystywane są do jego zabez
pieczenia. Równie ważne jest samo roz
mieszczenie ładunku z uwzględnieniem 
maksymalnego dopuszczalnego nacisku 
na osie, a także niezbędnego minimal
nego nacisku osi w granicach dopusz
czalnej masy całkowitej pojazdu, zgodnie 
z przepisami dotyczącymi wagi i wymia
rów pojazdów.

Tyle teorii. Drugiego dnia XIX semi
narium przyszedł czas na praktykę, 
czyli pokaz bezpiecznego mocowania 
ładunków w transporcie międzynarodo
wym zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/47/UE przy
gotowany właśnie przez Rafała Buchcara. 
W czasie prób gwałtownego hamowania  
zestawem, który specjalnie do pokazu 
przygotowała Grupa Kaszyński ładunek 
na naczepie zachowywał się stabilnie 
i nie przemieszczał się, co było najlep
szym dowodem na to, że dobrze przy
swojona teoria przekłada się następ
nie na bezpieczeństwo w praktyce.  
A przecież chyba takie jest właśnie główne 
przesłanie tego typu seminariów…

Tekst, fot. Grzegorz Ramza

Tym razem do Łodzi zjechali doradcy DGSA i osoby związane 
z transportem ADR, by zapoznać się ze zmianami w przepi-
sach mających obowiązywać od przyszłego roku.

ADR w praktyce 
zmiany 2019

Jak zapewniał Norbert Świderek, zmiany 
w ADR 2019 nie są rewolucyjne i rzetel-
nie przeszkoleni kierowcy, którzy dbają 
o porządek w dokumentach, praktycz-
nie ich nie odczują.

Rafał Buchcar prezentując zabezpie-
czony ładunek na naczepie przypominał, 
że w tym celu można wykorzystać jedną, 
więcej niż jedną lub połączenie nastę-
pujących metod mocowania ładunku: 
zamykanie, blokowanie, mocowanie za 
pomocą odciągów prostych i mocowa-
nie przepasaniem od góry. 

W ćwiczeniach praktycznych aktywny 
udział brała również sama prezes stowa-
rzyszenia DGSA Maria Nicopulos.

Każdy chętny mógł wejść na naczepę  
i z bliska zobaczyć prawidłowe zamoco-
wanie ładunku.


