
 

UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZ!CA MI"DZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO 
TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) 

 

sporz!dzona w Genewie dnia 30 wrze"nia 1957 r. 

 

KONTROLA ORAZ INNE #RODKI WSPOMAGAJ!CE, STOSOWANE W CELU ZAPEWNIENIA 
ZGODNO#CI Z WYMAGANIAMI BEZPIECZE$STWA 

 

1.8.1         Kontrola administracyjna towarów niebezpiecznych 

1.8.1.1       W!a"ciwe w!adze Umawiaj!cych si# Stron, mog! przeprowadza$ w ka%dym czasie na 
swoich terytoriach, kontrole maj!ce na celu sprawdzenie czy przestrzegane s! wymagania dotycz!ce 
przewozu towarów niebezpiecznych. 

Jednak%e, kontrole te powinny by$ przeprowadzane bez nadmiernego anga%owania osób, maj!tku lub 
"rodowiska oraz nie powinny powodowa$ znacz!cych zak!óce& w ruchu drogowym. 

1.8.1.2       Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych (dzia! 1.4) powinni, stosownie do zakresu 
swoich obowi!zków, bezzw!ocznie udost#pni$ w!a"ciwym w!adzom lub ich przedstawicielom, 
informacje potrzebne do przeprowadzenia kontroli. 

1.8.1.3       W celu przeprowadzenia kontroli na terenie przedsi#biorstw uczestnicz!cych w przewozie 
towarów niebezpiecznych (dzia! 1.4), w!a"ciwe w!adze mog! równie% dokonywa$ inspekcji, 
sprawdzania niezb#dnych dokumentów oraz pobiera$ próbki towarów lub opakowa& w celu ich 
zbadania, pod warunkiem, %e nie spowoduje to pogorszenia stanu bezpiecze&stwa. Je%eli jest to 
potrzebne i mo%liwe, uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych (dzia! 1.4) powinni udost#pni$ dla 
celów kontroli pojazdy i ich cz#"ci oraz wyposa%enie i instalacje. Mog! oni, je%eli uwa%aj! to za 
potrzebne, wyznaczy$ osob# ze swojego przedsi#biorstwa w celu towarzyszenia przedstawicielowi 
w!a"ciwej w!adzy w czasie kontroli. 

1.8.1.4       Je%eli w!a"ciwe w!adze stwierdz!, %e wymagania ADR nie s! przestrzegane, mog! 
zabroni$ wysy!ki lub wstrzyma$ operacje transportowe do czasu usuni#cia stwierdzonych 
nieprawid!owo"ci, albo zastosowa$ inne odpowiednie "rodki. Unieruchomienie pojazdu mo%e nast!pi$ 
w miejscu kontroli lub w innym miejscu, wybranym przez w!a"ciw! w!adz# ze wzgl#dów 
bezpiecze&stwa. 'rodki, o których mowa, nie powinny powodowa$ znacz!cych zak!óce& w ruchu 
drogowym. 

1.8.2         Wspó!dzia!anie administracji 

1.8.2.1       Umawiaj!ce si# Strony powinny porozumie$ si# w zakresie wzajemnego wsparcia 
administracyjnego w celu wdra%ania ADR. 

1.8.2.2       W przypadku, gdy jedna z Umawiaj!cych si# Stron ma podstawy do stwierdzenia, %e 
bezpiecze&stwo przewozu towarów niebezpiecznych przez jej terytorium zosta!o zagro%one na skutek 
bardzo powa%nych lub powtarzaj!cych si# narusze& przepisów przez przedsi#biorstwo, którego 
zarz!d ma siedzib# na terytorium innej Umawiaj!cej si# Strony, powinna ona powiadomi$ o tych 
naruszeniach w!a"ciwe w!adze tej innej Umawiaj!cej si# Strony. W!a"ciwe w!adze Umawiaj!cej si# 
Strony, na terytorium której stwierdzono bardzo powa%ne lub powtarzaj!ce si# naruszenia przepisów 
mog! zwróci$ si# do w!a"ciwych w!adz Umawiaj!cej si# Strony, na terytorium której ma siedzib# 
zarz!d wymienionego przedsi#biorstwa, o zastosowanie odpowiednich "rodków wobec winnego 
(winnych). Przesy!anie danych dotycz!cych osób nie powinno by$ dozwolone, z wyj!tkiem 
przypadków, gdy jest to niezb#dne do "cigania bardzo powa%nych lub powtarzaj!cych si# narusze& 
przepisów. 

1.8.2.3       W!a"ciwe w!adze, które zosta!y w ten sposób powiadomione, powinny poinformowa$ 
w!a"ciwe w!adze Umawiaj!cej si# Strony, na terytorium której stwierdzono naruszenia przepisów, o 
"rodkach jakie zosta!y, je%eli by!a taka potrzeba, podj#te wobec wymienionego przedsi#biorstwa. 



1.8.3         Doradca do spraw bezpiecze%stwa 

UWAGA: Przepisy rozdzia!u 1.8.3 maj! zastosowanie jedynie w przypadku, gdy w!a"ciwe w!adze 
danego pa&stwa lub pa&stw, którym podlegaj! ró%ni uczestnicy !a&cucha transportowego, podj#!y 
odpowiednie dzia!ania administracyjne pozwalaj!ce na wprowadzenie w %ycie tych przepisów. 
Dzia!ania, o których mowa, powinny by$ przeprowadzone w taki sposób, aby mo%liwe by!o stosowanie 
przepisów rozdzia!u 1.8.3 najpó(niej od dnia 1 stycznia 2003r. 

1.8.3.1       Ka%de przedsi#biorstwo, którego dzia!alno"$ obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych 
albo zwi!zane z nim pakowanie, za!adunek, nape!nianie lub roz!adunek, powinno wyznaczy$ jednego 
lub wi#cej doradców do spraw bezpiecze&stwa w transporcie towarów niebezpiecznych, 
odpowiedzialnego za wspieranie dzia!a& zapobiegaj!cych zagro%eniom dla osób, mienia i "rodowiska, 
zwi!zanych z tak! dzia!alno"ci!. 

1.8.3.2       W!a"ciwe w!adze Umawiaj!cej si# Strony mog! postanowi$, %e wymaganie to nie ma 
zastosowania wobec przedsi#biorstw: 

(a)               których dzia!alno"$ dotyczy takich ilo"ci towarów w ka%dej jednostce transportowej, które 
s! mniejsze od podanych pod 1.1.3.6, 2.2.7.1.2 i w dzia!ach 3.3 i 3.4, albo 

(b)               dla których przewóz lub zwi!zany z nim za!adunek lub roz!adunek towarów 
niebezpiecznych nie stanowi g!ównej lub dodatkowej dzia!alno"ci, a które okazjonalnie zaanga%owane 
s! w krajowy przewóz lub zwi!zany z nim za!adunek lub roz!adunek towarów niebezpiecznych, 
stwarzaj!cych ma!e ryzyko zanieczyszczenia "rodowiska. 

1.8.3.3       G!ównym zadaniem doradcy, przy zachowaniu odpowiedzialno"ci kieruj!cego 
przedsi#biorstwem, powinno by$ d!%enie, poprzez zastosowanie wszystkich niezb#dnych "rodków i 
dzia!a& oraz w granicach okre"lonych zakresem dzia!alno"ci przedsi#biorstwa, do u!atwienia 
prowadzenia tej dzia!alno"ci zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w mo%liwie najbezpieczniejszy 
sposób. 

W odniesieniu do dzia!alno"ci przedsi#biorstwa, doradca ma w szczególno"ci nast#puj!ce obowi!zki: 

-               "ledzenie zgodno"ci z wymaganiami dotycz!cymi przewozu towarów niebezpiecznych; 

-               doradzanie przedsi#biorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych; 

-               przygotowywanie rocznego sprawozdania z dzia!alno"ci przedsi#biorstwa w zakresie 
przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsi#biorstwa lub odpowiednio dla 
w!adz lokalnych. Takie sprawozdanie powinno by$ przechowywane przez pi#$ lat i udost#pniane 
w!adzom krajowym na ich %!danie. 

Obowi!zki doradcy obejmuj! równie% "ledzenie nast#puj!cych praktyk i procedur zwi!zanych z 
dzia!alno"ci! przedsi#biorstwa, o której mowa: 

-               procedur s!u%!cych zachowaniu zgodno"ci z wymaganiami dotycz!cymi identyfikacji 
przewo%onych towarów niebezpiecznych; 

-               praktyki przedsi#biorstwa w zakresie uwzgl#dniania wymaga& specjalnych zwi!zanych z 
przewo%onym towarem w przypadku zakupu "rodków transportu; 

-               procedur s!u%!cych sprawdzeniu wyposa%enia u%ywanego w zwi!zku z przewozem, 
za!adunkiem i roz!adunkiem towarów niebezpiecznych; 

-               prawid!owego szkolenia pracowników przedsi#biorstwa oraz przechowywania dokumentacji 
szkoleniowej; 

-               wprowadzania prawid!owych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które 
mog! zagra%a$ bezpiecze&stwu podczas przewozu, za!adunku lub roz!adunku towarów 
niebezpiecznych; 

-               prowadzenia dochodze& oraz, je%eli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawozda& na 
temat powa%nych wypadków, awarii lub powa%nych narusze& przepisów podczas przewozu, 
za!adunku lub roz!adunku towarów niebezpiecznych; 



-               wprowadzania odpowiednich "rodków w celu przeciwdzia!ania powtarzaniu si# wypadków, 
awarii lub powa%nych narusze& przepisów; 

-               uwzgl#dniania przepisów oraz wymaga& specjalnych odnosz!cych si# do przewozu 
towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów; 

-               sprawdzania, czy pracownicy zaanga%owani w przewóz, za!adunek lub roz!adunek towarów 
niebezpiecznych otrzymali szczegó!owe procedury post#powania i instrukcje; 

-               stosowania "rodków maj!cych na celu zwi#kszanie wiedzy w zakresie zagro%e& zwi!zanych 
z przewozem, za!adunkiem i roz!adunkiem towarów niebezpiecznych; 

-               wprowadzania procedur kontrolnych s!u%!cych sprawdzeniu czy "rodek transportu 
zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprz#t awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprz#t 
odpowiadaj! przepisom; 

-               wprowadzania procedur kontrolnych s!u%!cych sprawdzeniu przestrzegania wymaga& 
dotycz!cych za!adunku i roz!adunku. 

1.8.3.4       Doradc! mo%e by$ tak%e kieruj!cy przedsi#biorstwem, osoba pe!ni!ca inne obowi!zki w 
przedsi#biorstwie lub osoba nie zatrudniona bezpo"rednio przez to przedsi#biorstwo, pod warunkiem, 
%e osoba ta jest w stanie wykonywa$ obowi!zki doradcy. 

1.8.3.5       Na %!danie w!a"ciwej w!adzy lub organizacji wyznaczonej w tym celu przez ka%d! 
Umawiaj!c! si# Stron#, ka%de przedsi#biorstwo, o którym mowa, powinno poda$ dane dotycz!ce 
to%samo"ci doradcy. 

1.8.3.6       Je%eli na skutek wypadku doznali szkody ludzie, maj!tek lub "rodowisko, albo dosz!o do 
zniszcze& maj!tku lub "rodowiska podczas przewozu, za!adunku lub roz!adunku wykonywanego przez 
przedsi#biorstwo, o którym mowa, doradca - po zebraniu potrzebnych informacji - powinien 
przygotowa$ raport powypadkowy odpowiednio dla kierownictwa przedsi#biorstwa lub dla lokalnych 
w!adz. Raport ten nie zast#puje innych raportów, które mog! by$ wymagane od kierownictwa 
przedsi#biorstwa na podstawie innych przepisów mi#dzynarodowych lub krajowych. 

1.8.3.7       Doradca powinien posiada$ "wiadectwo szkolenia zawodowego wa%ne dla transportu 
drogowego. 'wiadectwo to powinno by$ wystawione przez w!a"ciw! w!adz# lub organizacj# 
upowa%nion! w tym celu przez ka%d! Umawiaj!c! si# Stron#. 

1.8.3.8       W celu otrzymania "wiadectwa kandydat powinien przej"$ szkolenie oraz zda$ egzamin 
zatwierdzony przez w!a"ciw! w!adz# Umawiaj!cej si# Strony. 

1.8.3.9       G!ównym celem szkolenia powinno by$ dostarczenie kandydatom wystarczaj!cej wiedzy z 
zakresu zagro%e& zwi!zanych z przewozem towarów niebezpiecznych, ustaw i innych przepisów 
maj!cych zastosowanie do danego rodzaju transportu oraz obowi!zków podanych pod 1.8.3.3. 

1.8.3.10      Egzamin powinien by$ zorganizowany przez kompetentn! w!adz# lub organizacj# 
upowa%nion! przez t# w!adz#. 

Upowa%nienie dla organizacji egzaminuj!cej powinno mie$ form# pisemn!. Mo%e mie$ ono 
ograniczony okres wa%no"ci. Wydanie upowa%nienia powinno opiera$ si# o nast#puj!ce kryteria: 

-               kompetencje organizacji egzaminuj!cej; 

-               wyszczególnienie form egzaminów proponowanych przez t# organizacj#; 

-               "rodki maj!ce na celu zapewnienie bezstronno"ci egzaminów; 

-               niezale%no"$ organizacji od jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych zatrudniaj!cych 
doradców do spraw bezpiecze&stwa. 

1.8.3.11      Celem egzaminu jest sprawdzenie czy kandydaci posiadaj! zasób wiedzy niezb#dny do 
wykonywania obowi!zków na!o%onych na doradc# zgodnie z wykazem podanym pod 1.8.3.3 i 
konieczny do uzyskania "wiadectwa wymaganego zgodnie z 1.8.3.7. Egzamin powinien obejmowa$ 
co najmniej nast#puj!ce zagadnienia: 



(a)               wiedz# na temat ró%nych nast#pstw wypadków z towarami niebezpiecznymi oraz 
g!ównych przyczyn takich wypadków; 

(b)               wymagania przepisów krajowych oraz umów mi#dzynarodowych, w szczególno"ci w 
zakresie: 

-                   klasyfikacji towarów niebezpiecznych (procedur klasyfikacyjnych dla roztworów i 
mieszanin, struktury wykazu materia!ów, klas materia!ów niebezpiecznych i zasad ich klasyfikacji, 
rodzajów przewo%onych towarów niebezpiecznych, w!a"ciwo"ci fizycznych, chemicznych i 
toksykologicznych materia!ów niebezpiecznych); 

-                   ogólnych przepisów pakowania, przepisów dotycz!cych cystern i kontenerów-cystern 
(typów, kodów, oznakowania, kontroli i bada& wst#pnych i okresowych); 

-                   oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych, oznakowania tablicami barwy 
pomara&czowej oraz stosowania nalepek na pojazdach i kontenerach (oznakowania i stosowania 
nalepek na sztukach przesy!ki, umieszczania i usuwania takich nalepek i tablic); 

-                   zapisów w dokumentach przewozowych (wymaganych informacji); 

-                   sposobu nadania i ogranicze& przy wysy!ce (dotycz!ce !adunku ca!kowitego, przewozu 
luzem, przewozu w du%ych pojemnikach do przewozu luzem, w kontenerach oraz w cysternach 
sta!ych i odejmowalnych); 

-                   przewozu pasa%erów; 

-                   zakazów i "rodków ostro%no"ci przy !adowaniu razem; 

-                   segregacji towarów; 

-                   ogranicze& przewo%onych ilo"ci oraz ilo"ci wy!!czonych; 

-                   manipulowania !adunkiem i jego rozmieszczenia (za!adunku i roz!adunku, stopni 
nape!nienia, rozmieszczenia i segregacji !adunku); 

-                   czyszczenia lub odgazowania przed za!adunkiem i po roz!adunku; 

-                   pracowników, szkolenia zawodowego; 

-                   dokumentów przewo%onych w poje(dzie (dokumentu przewozowego, instrukcji 
pisemnych, "wiadectwa dopuszczenia pojazdu, za"wiadczenia o przeszkoleniu kierowcy, kopii 
dokumentów dotycz!cych odst#pstw, innych dokumentów); 

-                   instrukcji pisemnych (stosowania instrukcji oraz "rodków ochronny indywidualnej dla 
za!ogi pojazdu); 

-                   wymaga& w zakresie nadzoru (parkowania); 

-                   regulacji i ogranicze& dotycz!cych ruchu drogowego; 

-                   planowego roz!adunku oraz awaryjnego wycieku materia!ów zanieczyszczaj!cych 
"rodowisko; 

-                   wymaga& dotycz!cych wyposa%enia transportowego. 

1.8.3.12      Egzamin powinien mie$ form# pisemn!, która mo%e by$ uzupe!niona cz#"ci! ustn!. 

Egzamin pisemny powinien zawiera$ dwie cz#"ci: 

(a)               kandydaci powinni otrzyma$ zestaw pyta& sk!adaj!cy si# z co najmniej 20 pyta& typu 
otwartego i obejmuj!cych co najmniej zagadnienia podane pod 1.8.3.11. Mog! by$ równie% u%yte 
pytania typu testowego z podanymi do wyboru odpowiedziami. W takim przypadku dwa pytania typu 
testowego s! równowa%ne jednemu pytaniu typu otwartego. Spo"ród zagadnie& obj#tych egzaminem 
szczególn! uwag# nale%y zwróci$ na: 

-                   ogólne "rodki zapobiegawcze i "rodki bezpiecze&stwa; 



-                   klasyfikacja materia!ów niebezpiecznych; 

-                   ogólne przepisy pakowania, z uwzgl#dnieniem cystern, kontenerów-cystern, pojazdów-
cystern, itp.; 

-                   oznakowanie i nalepki ostrzegawcze; 

-                   informacje zawarte w dokumencie przewozowym; 

-                   manipulowanie i rozmieszczanie !adunku; 

-                   pracownicy, szkolenie zawodowe; 

-                   dokumenty dotycz!ce pojazdu i transportu; 

-                   instrukcje pisemne; 

-                   wymagania dotycz!ce wyposa%enia transportowego, 

(b)               kandydaci powinni otrzyma$ do rozwi!zania $wiczenie praktyczne zwi!zane z 
obowi!zkami doradcy, o których mowa pod 1.8.3.3, w celu wykazania, %e posiadaj! oni wystarczaj!ce 
kwalifikacje do wype!niania funkcji doradcy. 

1.8.3.13      Umawiaj!ce si# Strony mog! zdecydowa$, %e kandydaci, którzy zamierzaj! pracowa$ dla 
przedsi#biorstw specjalizuj!cych si# w przewozie okre"lonych rodzajów towarów niebezpiecznych, 
b#d! egzaminowani jedynie z zakresu dotycz!cego towarów, które obejmuje ich dzia!alno"$. 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 "wiadectwie wymaganym zgodnie z 1.8.3.7 nale%y wyra(nie zaznaczy$, %e jest ono wa%ne tylko dla 
jednego rodzaju towarów niebezpiecznych, okre"lonego w niniejszym podrozdziale, z zakresu którego 
doradca by! egzaminowany na warunkach podanych pod 1.8.3.12. 

1.8.3.14      Katalog pyta& egzaminacyjnych powinien by$ przechowywany przez w!a"ciw! w!adz# lub 
organizacj# przeprowadzaj!c! egzamin. 

1.8.3.15      'wiadectwo wymagane zgodnie z 1.8.3.7 powinno by$ zgodne z wzorem podanym pod 
1.8.3.18 i powinno by$ uznawane przez wszystkie Umawiaj!ce si# Strony. 

1.8.3.16      'wiadectwo jest wa%ne przez pi#$ lat. Okres wa%no"ci "wiadectwa powinien by$ 
automatycznie przed!u%ony o nast#pne pi#$ lat, je%eli w roku poprzedzaj!cym dat# up!ywu wa%no"ci 
tego "wiadectwa, jego posiadacz uko&czy! kurs doskonal!cy lub zda! egzamin. Kurs i egzamin, o 
których mowa, powinny by$ zatwierdzone przez kompetentn! w!adz#. 

1.8.3.17      Wymagania podane pod 1.8.3.1 do 1.8.3.16 uwa%a si# za spe!nione, je%eli spe!nione s! 
odpowiednie wymagania Dyrektywy Rady 96/35/EC z dnia 3 czerwca 1996r. w sprawie powo!ywania i 
kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpiecze&stwa w transporcie towarów niebezpiecznych 
drog! ko!ow!, kolej! lub %eglug! "ródl!dow!1 oraz Dyrektywy Parlamentu i Rady 2000/18/EC z dnia 
17 kwietnia 2000r. w sprawie minimalnych wymaga& egzaminacyjnych dla doradców do spraw 
bezpiecze&stwa w transporcie towarów niebezpiecznych drog! ko!ow!, kolej! lub %eglug! 
"ródl!dow!2. 

 

________ 
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. 
41. 

 

1.8.3.18     Wzór "wiadectwa 

 

#wiadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpiecze%stwa w zakresie transportu towarów 
niebezpiecznych 

 

!wiadectwo nr ................................................ 

Znak wyró"niaj#cy pa$stwo wydaj#ce %wiadectwo ................ 

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

Imi& (imiona) ................................................ 

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

Narodowo%' ................................................... 

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

Wa"ne do .................. dla przedsi&biorstw, które przewo"# 

towary niebezpieczne lub dokonuj# zwi#zanego z tym za!adunku 

lub roz!adunku: 

[ ] w transporcie drogowym        [ ] w transporcie kolejowym 

[ ] w "egludze %ródl#dowej 

 

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

 

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

Przed!u"one do .........            Przez .................... 

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

 

1.8.4         Wykaz w!a&ciwych w!adz i jednostek przez nie upowa'nionych 

Umawiaj!ce si# Strony powinny poinformowa$ Sekretariat Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych o adresach w!a"ciwych w!adz i jednostek przez nie 
upowa%nionych, które zgodnie z przepisami krajowymi s! w!a"ciwe dla wdra%ania ADR, podaj!c w 
ka%dym przypadku zakres wymaga& ADR oraz adresy, na które powinny by$ kierowane odpowiednie 
zg!oszenia. 

Na podstawie otrzymanych informacji, Sekretariat Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji 
Narodów Zjednoczonych sporz!dza wykaz, który powinien by$ aktualizowany. Wykaz wraz ze 
zmianami jest podawany do wiadomo"ci Umawiaj!cych si# Stron. 

1.8.5         Powiadamianie o zdarzeniach dotycz(cych towarów niebezpiecznych 

1.8.5.1       Je%eli podczas przewozu towarów niebezpiecznych na terytorium Umawiaj!cej si# Strony 
mia! miejsce powa%ny wypadek lub awaria, przewo(nik zobowi!zany jest do sporz!dzenia raportu dla 
w!a"ciwej w!adzy zainteresowanej Umawiaj!cej si# Strony. 



1.8.5.2       Je%eli jest to konieczne, Umawiaj!ca si# Strona sporz!dza nast#pnie raport dla 
Sekretariatu Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu 
poinformowania innych Umawiaj!cych si# Stron. 


