
 

UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO 

TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) 

 

sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. 

 

KONTROLA ORAZ INNE ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE, STOSOWANE W CELU ZAPEWNIENIA 

ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA 

 

1.8.1 Kontrola administracyjna towarów niebezpiecznych 

 

1.8.1.1 Właściwe władze Umawiających się Stron, mogą przeprowadzać w każdym czasie na swoich 

terytoriach, kontrole mające na celu sprawdzenie czy przestrzegane są wymagania dotyczące przewozu 

towarów niebezpiecznych. Jednakże, kontrole te powinny być przeprowadzane bez nadmiernego 

angażowania osób, majątku lub środowiska oraz nie powinny powodować znaczących zakłóceń w ruchu 

drogowym. 

 

1.8.1.2 Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych (dział 1.4) powinni, stosownie do zakresu swoich 

obowiązków, bezzwłocznie udostępnić właściwym władzom lub ich przedstawicielom, informacje potrzebne 

do przeprowadzenia kontroli. 

 

1.8.1.3 W celu przeprowadzenia kontroli na terenie przedsiębiorstw uczestniczących w przewozie towarów 

niebezpiecznych (dział 1.4), właściwe władze mogą również dokonywać inspekcji, sprawdzania niezbędnych 

dokumentów oraz pobierać próbki towarów lub opakowań w celu ich zbadania, pod warunkiem, że nie 

spowoduje to pogorszenia stanu bezpieczeństwa. Jeżeli jest to potrzebne i możliwe, uczestnicy przewozu 

towarów niebezpiecznych (dział 1.4) powinni udostępnić dla celów kontroli pojazdy i ich części oraz 

wyposażenie i instalacje. Mogą oni, jeżeli uważają to za potrzebne, wyznaczyć osobę ze swojego 

przedsiębiorstwa w celu towarzyszenia przedstawicielowi 

właściwej władzy w czasie kontroli. 

 

1.8.1.4 Jeżeli właściwe władze stwierdzą, że wymagania ADR nie są przestrzegane, mogą zabronić wysyłki lub 

wstrzymać operacje transportowe do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, albo zastosować inne 

odpowiednie środki. Unieruchomienie pojazdu może nastąpić w miejscu kontroli lub w innym miejscu, 

wybranym przez właściwą władzę ze względów bezpieczeństwa. Środki, o których mowa, nie powinny 

powodować znaczących zakłóceń w ruchu drogowym. 

 

1.8.2 Współdziałanie administracji 

 

1.8.2.1 Umawiające się Strony powinny porozumieć się w zakresie wzajemnego wsparcia administracyjnego 

w celu wdrażania ADR. 

 

1.8.2.2 W przypadku, gdy jedna z Umawiających się Stron ma podstawy do stwierdzenia, że bezpieczeństwo 

przewozu towarów niebezpiecznych przez jej terytorium zostało zagrożone na skutek bardzo poważnych lub 

powtarzających się naruszeń przepisów przez przedsiębiorstwo, którego 

zarząd ma siedzibę na terytorium innej Umawiającej się Strony, powinna ona powiadomić o tych 



 

naruszeniach właściwe władze tej innej Umawiającej się Strony. Właściwe władze Umawiającej się Strony, na 

terytorium której stwierdzono bardzo poważne lub powtarzające się naruszenia przepisów mogą zwrócić się 

do właściwych władz Umawiającej się Strony, na terytorium której ma siedzibę zarząd wymienionego 

przedsiębiorstwa, o zastosowanie odpowiednich środków wobec winnego (winnych). Przesyłanie danych 

dotyczących osób nie powinno być dozwolone, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do ścigania 

bardzo poważnych lub powtarzających się naruszeń przepisów. 

 

1.8.2.3 Właściwe władze, które zostały w ten sposób powiadomione, powinny poinformować właściwe 

władze Umawiającej się Strony, na terytorium której stwierdzono naruszenia przepisów, o środkach jakie 

zostały, jeżeli była taka potrzeba, podjęte wobec wymienionego przedsiębiorstwa. 

 

1.8.3 Doradca do spraw bezpieczeństwa 

 

UWAGA: Przepisy rozdziału 1.8.3 mają zastosowanie jedynie w przypadku, gdy właściwe władze danego 

państwa lub państw, którym podlegają różni uczestnicy łańcucha transportowego, podjęły odpowiednie 

działania administracyjne pozwalające na wprowadzenie w życie tych przepisów. Działania, o których mowa, 

powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby możliwe było stosowanie przepisów rozdziału 1.8.3 

najpóźniej od dnia 1 stycznia 2003r. 

 

1.8.3.1 Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo 

związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej 

doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za 

wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką 

działalnością. 

 

1.8.3.2 Właściwe władze Umawiającej się Strony mogą postanowić, że wymaganie to nie ma zastosowania 

wobec przedsiębiorstw: 

(a) których działalność dotyczy takich ilości towarów w każdej jednostce transportowej, które 

są mniejsze od podanych pod 1.1.3.6, 2.2.7.1.2 i w działach 3.3 i 3.4, albo 

(b) dla których przewóz lub związany z nim załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych nie stanowi 

głównej lub dodatkowej działalności, a które okazjonalnie zaangażowane są w krajowy przewóz lub związany 

z nim załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych, stwarzających małe ryzyko zanieczyszczenia 

środowiska. 

 

1.8.3.3 Głównym zadaniem doradcy, przy zachowaniu odpowiedzialności kierującego przedsiębiorstwem, 

powinno być dążenie, poprzez zastosowanie 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. 

W odniesieniu do działalności przedsiębiorstwa, doradca ma w szczególności następujące obowiązki: 

- śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych; 

- doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych; 

- przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów 

niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla władz lokalnych. Takie 

sprawozdanie powinno być przechowywane przez pięć lat i udostępniane władzom krajowym na ich żądanie. 



 

Obowiązki doradcy obejmują również śledzenie następujących praktyk i procedur związanych z działalnością 

przedsiębiorstwa, o której mowa: 

- procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych 

towarów niebezpiecznych; 

- praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym 

towarem w przypadku zakupu środków transportu; 

- procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, załadunkiem i 

rozładunkiem towarów niebezpiecznych; 

- prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej; 

- wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać 

bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych; 

- prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawozdań na temat 

poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub 

rozładunku towarów niebezpiecznych; 

- wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub 

poważnych naruszeń przepisów; 

- uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów 

niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów; 

- sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w przewóz, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych 

otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje; 

- stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, 

załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych; 

- wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu czy środek transportu zaopatrzony jest w 

wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom; 

- wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu przestrzegania wymagań 

dotyczących załadunku i rozładunku. 

 

1.8.3.4 Doradcą może być także kierujący przedsiębiorstwem, osoba pełniąca inne obowiązki w 

przedsiębiorstwie lub osoba nie zatrudniona bezpośrednio przez to przedsiębiorstwo, pod warunkiem, że 

osoba ta jest w stanie wykonywać obowiązki doradcy. 

 

1.8.3.5 Na żądanie właściwej władzy lub organizacji wyznaczonej w tym celu przez każdą Umawiającą się 

Stronę, każde przedsiębiorstwo, o którym mowa, powinno podać dane dotyczące tożsamości doradcy. 

 

1.8.3.6 Jeżeli na skutek wypadku doznali szkody ludzie, majątek lub środowisko, albo doszło do zniszczeń 

majątku lub środowiska podczas przewozu, załadunku lub rozładunku wykonywanego przez 

przedsiębiorstwo, o którym mowa, doradca - po zebraniu potrzebnych informacji – powinien przygotować 

raport powypadkowy odpowiednio dla kierownictwa przedsiębiorstwa lub dla lokalnych władz. Raport ten 

nie zastępuje innych raportów, które mogą być wymagane od kierownictwa przedsiębiorstwa na podstawie 

innych przepisów międzynarodowych lub krajowych. 

 

1.8.3.7 Doradca powinien posiadać świadectwo szkolenia zawodowego ważne dla transportu drogowego. 

Świadectwo to powinno być wystawione przez właściwą władzę lub organizację upoważnioną w tym celu 

przez każdą Umawiającą się Stronę. 

 



 

1.8.3.8 W celu otrzymania świadectwa kandydat powinien przejść szkolenie oraz zdać egzamin  zatwierdzony 

przez właściwą władzę Umawiającej się Strony. 

 

1.8.3.9 Głównym celem szkolenia powinno być dostarczenie kandydatom wystarczającej wiedzy z zakresu 

zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, ustaw i innych przepisów mających 

zastosowanie do danego rodzaju transportu oraz obowiązków podanych pod 1.8.3.3. 

 

1.8.3.10 Egzamin powinien być zorganizowany przez kompetentną władzę lub organizację ,upoważnioną 

przez tę władzę. 

Upoważnienie dla organizacji egzaminującej powinno mieć formę pisemną. Może mieć ono ograniczony 

okres ważności. Wydanie upoważnienia powinno opierać się o następujące kryteria: 

- kompetencje organizacji egzaminującej; 

- wyszczególnienie form egzaminów proponowanych przez tę organizację; 

- środki mające na celu zapewnienie bezstronności egzaminów; 

- niezależność organizacji od jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych zatrudniających doradców do spraw 

bezpieczeństwa. 

 

1.8.3.11 Celem egzaminu jest sprawdzenie czy kandydaci posiadają zasób wiedzy niezbędny do wykonywania 

obowiązków nałożonych na doradcę zgodnie z wykazem podanym pod 1.8.3.3 i konieczny do uzyskania 

świadectwa wymaganego zgodnie z 1.8.3.7. Egzamin powinien obejmować co najmniej następujące 

zagadnienia: 

 

(a) wiedzę na temat różnych następstw wypadków z towarami niebezpiecznymi oraz głównych przyczyn 

takich wypadków; 

(b) wymagania przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych, w szczególności w zakresie: 

- klasyfikacji towarów niebezpiecznych (procedur klasyfikacyjnych dla roztworów i mieszanin, struktury 

wykazu materiałów, klas materiałów niebezpiecznych i zasad ich klasyfikacji, rodzajów przewożonych 

towarów niebezpiecznych, właściwości fizycznych, chemicznych i toksykologicznych materiałów 

niebezpiecznych); 

- ogólnych przepisów pakowania, przepisów dotyczących cystern i kontenerów-cystern (typów, kodów, 

oznakowania, kontroli i badań wstępnych i okresowych); 

- oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz 

stosowania nalepek na pojazdach i kontenerach (oznakowania i stosowania nalepek na sztukach przesyłki, 

umieszczania i usuwania takich nalepek i tablic); 

- zapisów w dokumentach przewozowych (wymaganych informacji); 

- sposobu nadania i ograniczeń przy wysyłce (dotyczące ładunku całkowitego, przewozu luzem, przewozu w 

dużych pojemnikach do przewozu luzem, w kontenerach oraz w cysternach stałych i odejmowalnych); 

- przewozu pasażerów; 

- zakazów i środków ostrożności przy ładowaniu razem; 

- segregacji towarów; 

- ograniczeń przewożonych ilości oraz ilości wyłączonych; 

- manipulowania ładunkiem i jego rozmieszczenia (załadunku i rozładunku, stopni napełnienia, 

rozmieszczenia i segregacji ładunku); 

- czyszczenia lub odgazowania przed załadunkiem i po rozładunku; 

- pracowników, szkolenia zawodowego; 



 

- dokumentów przewożonych w pojeździe (dokumentu przewozowego, instrukcji pisemnych, świadectwa 

dopuszczenia pojazdu, zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy, kopii dokumentów dotyczących odstępstw, 

innych dokumentów); 

- instrukcji pisemnych (stosowania instrukcji oraz środków ochronny indywidualnej dla załogi pojazdu); 

- wymagań w zakresie nadzoru (parkowania); 

- regulacji i ograniczeń dotyczących ruchu drogowego; 

- planowego rozładunku oraz awaryjnego wycieku materiałów zanieczyszczających środowisko; 

- wymagań dotyczących wyposażenia transportowego. 

 

1.8.3.12 Egzamin powinien mieć formę pisemną, która może być uzupełniona częścią ustną. 

Egzamin pisemny powinien zawierać dwie części: 

(a) kandydaci powinni otrzymać zestaw pytań składający się z co najmniej 20 pytań typu otwartego i 

obejmujących co najmniej zagadnienia podane pod 1.8.3.11. Mogą być również użyte pytania typu testowego 

z podanymi do wyboru odpowiedziami. W takim przypadku dwa pytania typu testowego są równoważne 

jednemu pytaniu typu otwartego. Spośród zagadnień objętych egzaminem szczególną uwagę należy zwrócić 

na: 

- ogólne środki zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa; 

- klasyfikacja materiałów niebezpiecznych; 

- ogólne przepisy pakowania, z uwzględnieniem cystern, kontenerów-cystern, pojazdów cystern, itp.; 

- oznakowanie i nalepki ostrzegawcze; 

- informacje zawarte w dokumencie przewozowym; 

- manipulowanie i rozmieszczanie ładunku; 

- pracownicy, szkolenie zawodowe; 

- dokumenty dotyczące pojazdu i transportu; 

- instrukcje pisemne; 

- wymagania dotyczące wyposażenia transportowego, 

(b) kandydaci powinni otrzymać do rozwiązania ćwiczenie praktyczne związane z ,obowiązkami doradcy, o 

których mowa pod 1.8.3.3, w celu wykazania, że posiadają oni wystarczające kwalifikacje do wypełniania 

funkcji doradcy. 

 

1.8.3.13 Umawiające się Strony mogą zdecydować, że kandydaci, którzy zamierzają pracować dla 

przedsiębiorstw specjalizujących się w przewozie określonych rodzajów towarów niebezpiecznych, będą 

egzaminowani jedynie z zakresu dotyczącego towarów, które obejmuje ich działalność. Rodzaje towarów, o 

których mowa, to: 

- klasa 1; 

- klasa 2; 

- klasa 7; 

- klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9; 

- UN1202, 1203 i 1223. 

W świadectwie wymaganym zgodnie z 1.8.3.7 należy wyraźnie zaznaczyć, że jest ono ważne tylko dla jednego 

rodzaju towarów niebezpiecznych, określonego w niniejszym podrozdziale, z zakresu którego doradca był 

egzaminowany na warunkach podanych pod 1.8.3.12. 

 

1.8.3.14 Katalog pytań egzaminacyjnych powinien być przechowywany przez właściwą władzę lub organizację 

przeprowadzającą egzamin. 



 

 

1.8.3.15 Świadectwo wymagane zgodnie z 1.8.3.7 powinno być zgodne z wzorem podanym pod 1.8.3.18 i 

powinno być uznawane przez wszystkie Umawiające się Strony. 

 

1.8.3.16 Świadectwo jest ważne przez pięć lat. Okres ważności świadectwa powinien być automatycznie 

przedłużony o następne pięć lat, jeżeli w roku poprzedzającym datę upływu ważności tego świadectwa, jego 

posiadacz ukończył kurs doskonalący lub zdał egzamin. Kurs i egzamin, o których mowa, powinny być 

zatwierdzone przez kompetentną władzę. 

 

1.8.3.17 Wymagania podane pod 1.8.3.1 do 1.8.3.16 uważa się za spełnione, jeżeli spełnione są odpowiednie 

wymagania Dyrektywy Rady 96/35/EC z dnia 3 czerwca 1996r. w sprawie powoływania i kwalifikacji 

zawodowych doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych drogą kołową, 

koleją lub żeglugą śródlądową1 oraz Dyrektywy Parlamentu i Rady 2000/18/EC z dnia 17 kwietnia 2000r. w 

sprawie minimalnych wymagań egzaminacyjnych dla doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie 

towarów niebezpiecznych drogą kołową, koleją lub żeglugą śródlądową2. 

________ 
1 Opublikowana w "Official Journal of the European Communities", Nr L 145 z 19 czerwca 1996r., str. 10. 

 
2 Opublikowana w "Official Journal of the European Communities", Nr L 118 z 19 maja 2000r., str. m41. 

 

1.8.3.18 Wzór świadectwa 

 

Świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów 

niebezpiecznych 

Świadectwo nr ................................................ 

Znak wyróżniający państwo wydające świadectwo ................ 

Nazwisko ..................................................... 

Imię (imiona) ................................................ 

Data i miejsce urodzenia ..................................... 

Narodowość ................................................... 

Podpis posiadacza ............................................ 

Ważne do .................. dla przedsiębiorstw, ktore przewożą 

towary niebezpieczne lub dokonują związanego z tym załadunku 

lub rozładunku: 

[ ] w transporcie drogowym [ ] w transporcie kolejowym 

[ ] w Żegludze śródlądowej 

Wydane przez ................................................. 

Data ................... Podpis ................... 

Przedłużone do ......... Przez .................... 

Data ................... Podpis ................... 

 

1.8.4 Wykaz właściwych władz i jednostek przez nie upoważnionych 

Umawiające się Strony powinny poinformować Sekretariat Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji 

Narodów Zjednoczonych o adresach właściwych władz i jednostek przez nie upoważnionych, które zgodnie z 

przepisami krajowymi są właściwe dla wdrażania ADR, podając w każdym przypadku zakres wymagań ADR 



 

oraz adresy, na które powinny być kierowane odpowiednie zgłoszenia. Na podstawie otrzymanych informacji, 

Sekretariat Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych sporządza wykaz, który 

powinien być aktualizowany. Wykaz wraz ze zmianami jest podawany do wiadomości Umawiających się 

Stron. 

 

1.8.5 Powiadamianie o zdarzeniach dotyczących towarów niebezpiecznych 

 

1.8.5.1 Jeżeli podczas przewozu towarów niebezpiecznych na terytorium Umawiającej się Strony miał miejsce 

poważny wypadek lub awaria, przewoźnik zobowiązany jest do sporządzenia raportu dla właściwej władzy 

zainteresowanej Umawiającej się Strony. 

 

1.8.5.2 Jeżeli jest to konieczne, Umawiająca się Strona sporządza następnie raport dla Sekretariatu 

Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu poinformowania innych 

Umawiających się Stron. 

 

 

 

 


