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  Bełchatów, 4 lutego 2019 r. 

Ministerstwo Infrastruktury  

Departament Transportu Drogowego  

ul. Chałubińskiego 4/6 

00-928 Warszawa 

 

 

Dotyczy: prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza 

protokołu kontroli 

 

W związku z e-mailem z 21 stycznia 2019 roku dotyczącym prowadzonych prac nad zmianą 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu 

kontroli. Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych - DGSA przedstawia 

swoje uwagi do ww. projektu. 

 

Część A Wzór formularza listy kontrolnej w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 

1) 

Pkt 14. Zakaz przewozu „pasażerów” nie wynika z przepisów rozdziału 1.10 lecz z działu 8.5 i nie ma 

nic wspólnego z ochroną towarów niebezpiecznych. Punkt jak najbardziej słuszny, ale nie w 

kontekście ochrony towarów niebezpiecznych. 

Pkt 14. W jaki sposób będzie stwierdzany „brak nadzoru nad jednostką transportową”? 

Pkt 20. ADR mówi, o towarach niebezpiecznych niedopuszczonych do przewozu, a nie o „zakazanych” 

(1.1.2.1.(a) ADR) 

Pkt 21. Kto i w jaki sposób będzie określał, że uwolnienie towaru niebezpiecznego zagraża/nie 

zagraża ludziom lub środowisku? Wymaga to specjalistycznych pomiarów, a ich wyniki mogą być 

zmienne w czasie (pomiar np. po godzinie od uwolnienia może nie wykazać zagrożenia). 

Pkt 22. pozycje 1 dopisać „kontener” „jednostka transportowa, kontener lub cysterna nie spełnia 

wymagań ADR (…) 

Pkt 22. pozycje 1 i 2 – jakie są kryteria stwierdzające, że jednostka transportowa lub cysterna nie 

spełnia wymagań ADR w stopniu stwarzającym/niestwarzającym bezpośredniego zagrożenia dla ludzi 

lub środowiska? 

Pkt 22. pozycja 6 – wykreślić. Tego typu jednostki są dopuszczone do ruchu krajowego na terenie 

Szwecji i z definicji nie są dopuszczone do ruchu (również z towarami neutralnymi) na terenie 

pozostałych państw UE. 

Pkt 23. pozycja 2, 3, 4 – Wymienione nieprawidłowości nie dotyczą „sposobów przewozu” – sztuki 

przesyłek, luzem, w cysternach; zasadne jest umieszczenie powyższych naruszeń, ale jako osobne 

punkty.  

Pozycja 4. Naruszenie zakazu palenia lub używania ognia w odniesieniu do 7.5.9 ADR. Jak należy 

rozumieć pojęcie „w pobliżu pojazdów lub kontenerów”? 

http://www.dgsa-adr.pl/
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Pkt 24. Dodanie wymagania dotyczącego oddzielenia podczas przewozu żywności lub art. 

spożywczych lub karmy dla zwierząt od towarów niebezpiecznych, dla których jest to oddzielenie 

wymagane zgodnie z przepisem szczególnym CV28. 

 

 

Pkt 25. Zmienić tytuł punktu – wymienione naruszenia nijak się mają do „załadunku i mocowania 

ładunku”. 

Pkt 25. pozycja 2 – co rozumiemy, przez „wymagane zamocowanie ładunku” – należy wskazać 

konkretny przepis. 

Pkt 25. pozycja 5 – wykreślić (trzeba złapać na gorącym uczynku, że kierowca używał takich urządzeń 

oświetleniowych - w trakcie rutynowej kontroli na drodze jest to niewykonalne) lub zmienić na 

„wyposażenie pojazdu w …”. 

Pkt 25. pozycja 6 – wykreślić (trzeba złapać na gorącym uczynku, że kierowca używał takich urządzeń 

oświetleniowych - w trakcie rutynowej kontroli na drodze jest to niewykonalne) 

Pkt 26. dodać nieprawidłowości:  

- „przewóz towarów niebezpiecznych w opakowaniu uszkodzonym lub opakowaniu z pozostałościami 

towaru niebezpiecznego na jego zewnętrznej powierzchni” (Lp. 3.19 - odniesienia listy kontrolnej do 

taryfikatora naruszeń zawartego w Ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 169, z późn. zm.)  

- „przewóz towaru niebezpiecznego w opakowaniu, które nie jest odpowiednio zamknięte” (Lp. 3.17 - 

odniesienia listy kontrolnej do taryfikatora naruszeń zawartego w Ustawie dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

przewozie towarów niebezpiecznych ((Dz. U. z 2018 r., poz. 169, z późn. zm.) 

Wykreślenie nieprawidłowości dotyczącej: 

- użycie opakowania niezgodnie z instrukcją pakowania 

- nieprzestrzeganie terminów badań okresowych oraz okresów użytkowania opakowań 

- przewóz towarów niebezpiecznych w niecertyfikowanym opakowaniu  

Nadawca, pakujący, załadowca w zakresie swoich obowiązków zgodnie z działem 1.4 Umowy ADR 

odpowiadają m.in. za używanie do przewozu wyłącznie opakowań, opakowań dużych i dużych 

pojemników do przewozu luzem (DPPL), które są dopuszczone i odpowiednie do przewozu danych 

materiałów oraz posiadają oznakowanie wymagane przez ADR, natomiast przewoźnik odpowiada za 

sprawdzenie wzrokowe czy ładunek nie ma oczywistych wad, wycieków lub pęknięć, braków w 

wyposażeniu, czyli za sprawdzenie stanu technicznego opakowań. Przy stosowaniu podczas 

przewozu opakowań zbiorczych np. palet z umocowanym na nich towarem, kierowca wypełniający 

obowiązki przewoźnika nie ma możliwości sprawdzenia i analizowania każdej sztuki przesyłki pod 

kątem „prawidłowej instrukcji pakowania”, „oznakowania ze względu na konstrukcję i badanie 

24. Ładowanie i pakowanie razem   sprawdzono  nie dotyczy 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości: Kat.* 

 przewóz w jednej jednostce transportowej towarów, których ładowanie razem jest 

zabronione 

I 

 przewóz w jednej sztuce przesyłki towarów, których pakowanie razem jest 

zabronione 

I 

 przewóz żywności, artykułów spożywczych lub karmy dla zwierząt bez wymaganego 

oddzielenia od towarów niebezpiecznych, dla których jest to wymagane  
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opakowań” itd. Instrukcje pakowania P003, P005, P006, P207, P801, P801a i P907 dopuszczają użycie 

opakowań niecertyfikowanych. 

 

 

2) 

Brak odniesienia listy kontrolnej do taryfikatora naruszeń zawartego w Ustawie dnia 19 sierpnia 2011 

r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 169, z późn. zm.) w zakresie: 

Brak właściwej władzy w tym zakresie, dotyczy to wyłącznie klasy 1 i 6.1 GP I 

 pkt 3.2 - napełnienie towarem niebezpiecznym w sposób niepozwalający na jego identyfikację 

lub nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w sposób niepozwalający na jego 

identyfikację 

 pkt 3.5: Napełnianie cysterny lub przewóz towarów reagujących ze sobą niebezpiecznie, 

umieszczonych w sąsiadujących komorach cysterny 

 pkt 3.7: Napełnianie cysterny lub przewóz produktów żywnościowych w cysternach używanych 

do przewozu towarów niebezpiecznych bez zastosowania środków zapobiegających zagrożeniom 

zdrowia 

 pkt 6.9: Wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego pojazdem nieodpowiadającym 

warunkom określonym w części 9 ADR 

 

Wskazane jest dołączenie do części A instrukcji wypełniania formularza listy kontrolnej. W obecnej 

postaci pozostawiono dużą uznaniowość inspektorowi sporządzającemu protokół. 

 

Część B Wzór formularza listy kontrolnej w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych w 

miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika przewozu: 

 

Uwaga ogólna 1: Kontrola przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w miejscu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez uczestnika przewozu powinna obejmować kontrolę działalności 

przedsiębiorstwa w zakresie zgodności z wymaganiami Umowy ADR a nie skupiać się na kontroli 

wykonywania i dokumentowania zadań przez doradcę/doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu 

towarów niebezpiecznych. 

Przepis 1..8.3.3. Umowy ADR stanowi iż „Głównym zadaniem doradcy, przy zachowaniu 

odpowiedzialności kierującego przedsiębiorstwem, powinno być dążenie, poprzez zastosowanie 

26. Opakowanie   sprawdzono  nie dotyczy 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości: Kat.* 

 użycie opakowania niezgodnie z instrukcją pakowania I 

 nieprzestrzeganie terminów badań okresowych oraz okresów użytkowania 

opakowań 

I 

 przewóz towarów niebezpiecznych w niecertyfikowanym opakowaniu I 

 przewóz towaru niebezpiecznego w opakowaniu, które nie jest odpowiednio 

zamknięte 

 

 przewóz towarów niebezpiecznych w opakowaniu uszkodzonym lub opakowaniu z 

pozostałościami towaru niebezpiecznego na jego zewnętrznej powierzchni 
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wszystkich niezbędnych środków i działań oraz w granicach określonych zakresem działalności 

przedsiębiorstwa, do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i 

w możliwie najbezpieczniejszy sposób”. 

Uwaga ogólna 2: Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami jedynie Inspekcja Transportu 

Drogowego i jedynie w przypadku PRZEWOŹNIKÓW wykonujących przewozy pojazdami o dmc 

powyżej 3,5 t może dokonać kontroli w przedsiębiorstwie. Proponowany dokument może być 

pomocny dopiero wówczas, gdy funkcje kontrolne zostaną rozszerzone na np. Państwową Inspekcję 

Pracy oraz na Inspekcję Transportu Drogowego w zakresie pojazdów o dmc poniżej 3,5 t.  

Projekt rozporządzania nie przewiduje kontroli przedsiębiorców, którzy nie wykonują przewozów. 

Oznacza to nierówne traktowanie uczestników przewozu i brak kontroli podmiotów będących 

uczestnikami przewozu: nadawca, pakujący, napełniający, załadowca, rozładowca itp. 

W przypadku zmiany Art. 99.1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 169, z późn. zm.) który umożliwi innym organom kontrolnym 

np. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzenie kontroli w miejscu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika przewozu proponujemy współpracę przy 

stworzeniu Listy Kontrolnej.  

W latach 2010-2011 (przed nowelizacją Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych) Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzała kontrole w miejscu prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie spełnienia wymagań ADR – w załączeniu lista kontrolna.  

 

 

Z poważaniem     

 

 

      
Maria Nicopulos  Norbert Świderek  Rafał Buchcar 

Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu 
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Załącznik nr 1. Lista kontrolna stosowana przez Państwową Inspekcję Pracy 

 

 


