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Program

Czêœæ I

11.00 - 11.30 rejestracja uczestników

11.30 - 11.45

11.45 - 12.15

12.15 - 12.45

12.45 - 13.45

13.45 - 14.15

14.15 - 15.15

15.15 - 16.30

16.30 - 17.00

przywitanie goœci

polityka morska pañstwa na rok 2012 i lata najbli¿sze

Tendencje rozwoju ¿eglugi kontenerowej i jej wp³yw na gospodarkê

Panel „ Zmiany jakoœciowe i iloœciowe na rynku ¿eglugi kontenerowej”

dyskusja

przerwa na obiad

Panel „Polskie porty wobec zmian w ¿egludze kontenerowej”

dyskusja

17.00 - 17.15 podsumowanie i zamkniêcie obrad

19.30 - 23.30 Uroczysta kolacja i og³oszenie wyników oraz wrêczenie dyplomów
zwyciêzcom Konkursu „Spedytor Roku 2011"

Przewodnicz¹cy Rady PISiL Pan Marek Tarczyñski

MTBiGM – Radca Ministra Pani Janina Mentrak

prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski

Uczestnicy: przedstawiciele armatorów – prowadzi red. Maciej Borkowski

Uczestnicy: przedstawiciele terminali kontenerowych Gdañsk, Gdyni
i Szczecina oraz Zarz¹dów Portów Gdañsk, Gdyni i Szczecina
– prowadzi prof. zw. dr hab. Janusz Neider

prof. zw.dr hab. J.Neider i Przewodnicz¹cy Rady PISiL M.Tarczyñski

Czêœæ II

Polska Izba Spedycji i Logistyki
zaprasza na XIII Kongres Spedytorów pod has³em „Quo vadis konteneryzacjo!?”

Termin

Miejsce obrad

Patronat medialny:

Patronaty:

Moderator konferencji

Sponsorzy:

:
:

22 maj 2012 rok od godz. 11,30

Hotel Bulwar,Toruñ, ul. Bulwar Filadelfijski 18

Polska Gazeta Transportowa, portal Spedycje.pl,

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Krajowa Izba Gospodarcza

: prof. zw. dr hab. Janusz Neider

Donoria Sp. z o.o., STU Ergo Hestia S.A.
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O RD EDAKCJI

Sprostowanie do artyku³u
„Ubezpieczenia cargo w dzia³alnoœci spedytora”

Od Redakcji

W Biuletynie PISiL nr 1-2/2012 poœwiê-
conym przede wszystkim zagadnieniom
ubezpieczenia ukaza³ siê, miêdzy innymi,
artyku³ pana Piotra Stachowiaka „Ubezpiecze-
nia cargo w dzia³alnoœci spedytora”. Artyku³
ten wywo³a³ polemikê, któr¹ przytaczamy
Pañstwu ni¿ej:

W ciekawym artykule Pana Piotra
Stachowiaka "Ubezpieczenia cargo w dzia-
³alnoœci spedytora" na str. 7 wkrad³y siê dwie
nieœcis³oœci dotycz¹ce podstawy prawnej i li-
mitu odpowiedzialnoœci przewoŸnika w trans-
porcie lotniczym.

Autor powo³uje siê na Konwencjê war-
szawsk¹ (z 1929 r.) i równoczeœnie podaje
kwotê limitu odpowiedzialnoœci przewoŸnika
lotniczego w wysokoœci 17 SDR.

Pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e w 2005
roku Polska ratyfikowa³a Konwencjê o ujedno-
liceniu niektórych prawide³ dotycz¹cych
miêdzynarodowego przewozu lotniczego
(ang. Convention for the Unification of Certain
Rules for the International Carriage by Air)
uchwalonej w Montralu w 1999 roku.
Konwencja ta zatwierdzona zosta³a do
stosowania we Wspólnocie Europejskiej ju¿
wczeœniej Rozporz¹dzeniem Rady Europy
(EC) nr 2027/97 i Rozporz¹dzeniem (EC) nr
889/2002. Jakkolwiek przyjêcie Konwencji
Montrealskiej nie na³o¿y³o obowi¹zku wypo-
wiedzenia Konwencji Warszawskiej, to jednak
Konwencja Montrealska jest obowi¹zuj¹cym
w Polsce aktem prawnym.

Niezale¿nie jednak, na któr¹ z Konwencji
bêdziemy siê powo³ywali, proszê zauwa¿yæ,

¿e Organizacja Miêdzynarodowego Lotnictwa
Cywilnego (ICAO) podnios³a w 2009 roku
limity odpowiedzialnoœci przewoŸników lotni-
czych.

W Polsce obowi¹zuje on od 30 grudnia 2009
roku.

Nastêpnej zmiany mo¿emy spodziewaæ siê
w 2014 roku, o ile wskaŸnik inflacji bêdzie wy¿-
szy o 10% w stosunku do poziomu z 2009 r.

Za³¹czam wyrazy sympatii i szacunku dla
Redakcji Biuletynu i Autora artyku³u.

(Janusz Wrzecion)

W przypadku zniszczenia, zagubienia
lub uszkodzenia ³adunku limit wynosi
obecnie 19 SDR za kilogram wagi brutto.

Z zainteresowaniem odnotowa³em uwagi
Pana Janusza Wrzeciona dot. treœci mojego
artyku³u „Ubezpieczenia cargo w dzia³alnoœci
spedytora", zamieszczonego nr 1-2/12 „Biu-
letynu PISiL” na str.7. Uwagi te œwiadcz¹ nie
tylko o wnikliwej lekturze artyku³u ale równie¿
o bardzo dobrej znajomoœci problematyki
odpowiedzialnoœci przewoŸnika w transporcie
lotniczym.

Nie podwa¿aj¹c informacji dot. ratyfikacji
przez Polskê tzw. Konwencji Montrealskiej,
chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e z uwagi na
objêtoœæ i odbiorców publikacji œwiadomie
zrezygnowa³em z dog³êbnej analizy prawo-
dawstwa reguluj¹cego odpowiedzialnoœæ
przewoŸników w poszczególnych ga³êziach
transportu, koncentruj¹c siê na wy³¹czeniach
i ograniczeniach tej odpowiedzialnoœci prze-
mawiaj¹cych za celowoœci¹ zaaran¿owania
dodatkowego ubezpieczenia cargo.

Z powy¿szych wzglêdów w swoim artyku-
le jedynie przywo³a³em Ÿród³a prawodawstwa
okreœlaj¹cego bazowe zasady odpowiedzial-
noœci przewoŸnika. Prawd¹ jest, ¿e akty
prawne, które wymieni³em podlega³y i nadal
podlegaj¹ ewolucji co znalaz³o wyraz nie tylko

w odniesieniu do transportu lotniczego lecz
równie¿ do pozosta³ych ga³êzi transportu,
w postaci licznych dodatkowych protoko³ów
do poszczególnych konwencji wymienionych
przeze mnie w treœci artyku³u.

Sytuacje komplikuje fakt, ¿e zmiany wpro-
wadzone dodatkowymi protoko³ami nie s¹
ratyfikowane w tym samym tempie przez
poszczególne kraje, dlatego chcia³em œwiado-
mie unikn¹æ prezentacji tych zagadnieñ
wy³¹cznie z polskiej perspektywy.

Odnoœnie limitów kwotowych odpowie-
dzialnoœci to równie¿ one podlega³y zmianom i
to zarówno je¿eli chodzi o wysokoœæ jak te¿
przyjêt¹ jednostkê rozliczeniow¹. Limity
wyra¿one w jednostkach pieniê¿nych opar-
tych na okreœlonym parytecie z³ota zosta³y
z czasem wyparte przez jednostki rozliczenio-
we Miêdzynarodowego Funduszu Waluto-
wego tzw. SDR (ang. Special Drawing Right)
oparte na koszyku walutowym. St¹d np.
Polska do niedawna zmuszona by³a do
k³opotliwego przeliczania kwot odpowiedzial-
noœci w oparciu o tzw. z³otego franka, gdy¿
dodatkowy protokó³ do Konwencji CMR
ustanowiony w Genewie w dniu 5 lipca 1978 r.

wprowadzaj¹cy limit odpowiedzialnoœci w wy-
sokoœci 8,33 SDR za kg wagi brutto, zosta³
ratyfikowany przez Polskê dopiero w 2010
roku.

Przy okazji dziêkujê Panu Wrzecionowi za
zwrócenie uwagi, na

, co
w niczym nie os³abia tezy, ¿e w przypadku
wysokowartoœciowych towarów o stosun-
kowo niskiej wadze wymiar odszkodowania
konwencyjnego bêdzie mia³o jedynie wymiar
symboliczny.

Przy okazji warto zwróciæ uwagê, ¿e
transport lotniczy, mo¿e z uwagi na charakter
przewo¿onych t¹ drog¹ towarów, nale¿y do
chlubnych wyj¹tków, gdy¿ limity kwotowe
odpowiedzialnoœci przewoŸnika w innych
ga³êziach transportu pozostaj¹ od lat na
niezmienionym poziomie.

Jeszcze raz dziêkuje za rzeczowe uwagi i
przesy³am pozdrowienia dla Redakcji Biule-
tynu i autora uwag do treœci mojego artyku³u.

(Piotr Stachowiak)

podniesienie limitu
odpowiedzialnoœci przewoŸnika w trans-
porcie lotniczym z 17 SDR na 19 SDR

ODPOWIED� AUTORA ARTYKU£U NA UWAGI
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T N S T DOWARY IEBEZPIECZNE / PEDYCJA I RANSPORT ROGOWY

Przepisy reguluj¹ce przewóz drogowy towarów
niebezpiecznych, które powinien znaæ spedytor
organizuj¹cy ich transport

I. Wprowadzenie

II. Ogólne informacje o przepisach
reguluj¹cych przewóz drogowy towarów
niebezpiecznych

III. Omówienie umowy ADR wraz z za³¹cz-
nikami

Towary niebezpieczne w przewozie s¹ to
materia³y lub przedmioty, których przewóz na
podstawie stosownych przepisów jest zabro-
niony albo dopuszczony wy³¹cznie na warun-
kach podanych w tych przepisach.

Ze wzglêdu na to, ¿e w³aœciwoœci che-
miczne, biologiczne oraz fizyczne niektórych
towarów stwarzaj¹ potencjalne zagro¿enie
podczas ich niew³aœciwego przewozu i mog¹
one spowodowaæ zniszczenie œrodowiska
naturalnego a nawet zagro¿enie ¿ycia i zdro-
wia, ich przewóz podlega dodatkowym regu-
lacjom.

Dlatego te¿ przewóz towarów stwarzaj¹-
cych ryzyko powstania zagro¿enia w przypad-
ku awarii, czyli towarów niebezpiecznych,
podlega szczególnym rygorom w zakresie
dopuszczenia do przewozu, doboru opako-
wañ, doboru œrodków transportu, postêpo-
wania podczas przewozu oraz zwi¹zanym
z nim za³adunkiem i roz³adunkiem, oznako-
wania, a tak¿e kwalifikacji personelu.

Towary niebezpieczne mog¹ byæ przewo-
¿one ró¿nymi rodzajami transportu (drogo-
wym, kolejowym, lotniczym, morskim, œródl¹-
dowym) i reguluj¹ je odrêbne przepisy miêdzy-
narodowe.

Ogólne zalecenia dotycz¹ce miêdzynaro-
dowego transportu towarów niebezpiecznych
wszystkimi rodzajami transportu zawarte s¹
w „Model Regulations on the Transport of
Dangerous Goods” (w skrócie Model
Regulations = Przepisy Modelowe), stano-
wi¹cych za³¹cznik do “UN Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods”, doku-
mentu opracowanego przez Organizacjê
Narodów Zjednoczonych oraz Radê Gospo-
darcz¹ i Spo³eczn¹ Komitetu Ekspertów ds.
Transportu Towarów Niebezpiecznych w celu
zapewnienia bezpieczeñstwa ludzi, mienia
i œrodowiska w œwietle postêpu technicznego,
pojawienia siê nowych substancji i materia-
³ów, wymogów nowoczesnych systemów
transportu multimodalnego.

Celem Przepisów Modelowych jest
okreœlenie jednolitych ramowych zasad
dotycz¹cych ró¿nych rodzajów transportu,

które powinny byæ uwzglêdniane przez rz¹dy,
organizacje miêdzyrz¹dowe i inne organizacje
miêdzynarodowe zmieniaj¹ce przepisy, za
które s¹ odpowiedzialne, przyczyniaj¹c siê do
œwiatowej harmonizacji w tej dziedzinie.
Jednoczeœnie opracowane s¹ na tyle
elastycznie, ¿e pozwalaj¹ na wprowadzenie
dowolnych wymagañ szczególnych.

Co dwa lata EKG ONZ (Europejska Komisja
Gospodarcza ONZ) wydaje - przygotowany
przez "Komitet Ekspertów ds. Transportu
Towarów Niebezpiecznych i Globalnie Zhar-
monizowanego Systemu Klasyfikacji i Ozna-
kowania Chemikaliów” - dokument oficjalny
Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods. Model Regulations,
zawieraj¹cy w formie zaleceñ znowelizowane
Przepisy Modelowe dla wszystkich rodzajów
transportu. S¹ one aktualn¹ podstaw¹ noweli-
zacji w tym samym rytmie przepisów modal-
nych.

Przepisy Modelowe adresowane s¹ do
wszystkich rodzajów transportu (drogowego,
kolejowego, morskiego, œródl¹dowego, lotni-
czego). W oparciu o Przepisy Modelowe
wprowadzone zosta³y przepisy modalne
reguluj¹ce przewóz towarów niebezpiecznych
ró¿nymi rodzajami transportu, których celem
jest zapewnienie bezpiecznej logistyki trans-
portu towarów niebezpiecznych. W przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych jest to
miêdzynarodowa umowa ADR.

Celem przepisów reguluj¹cym przewóz drogo-
wy towarów niebezpiecznych jest umo¿liwie-
nie ich przewozu i zmniejszenie ryzyka zwi¹za-
nego z tym przewozem.

Podstawowym aktem prawnym reguluj¹-
cym przewóz tych towarów w Europie oraz
niektórych krajach Afryki i Azji jest Umowa
europejska dotycz¹ca miêdzynarodowego
przewozu drogowego towarów niebezpiecz-
nych, w skrócie ADR (ang.: The European
Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road, franc.:

l'Accord europeen relatif au transport
international des merchandises Dangereuses
par Reute). Jest to miêdzynarodowa konwen-
cja sporz¹dzona w Genewie dnia 30 wrzeœnia
1957 r., ratyfikowana przez Polskê w 1975 r..

W chwili obecnej stronami Umowy ADR
jest 46 pañstw (w kolejnoœci alfabetycznej): –
Albania, Andora, Austria, Azerbejd¿an, Belgia,
Bia³oruœ, Boœnia i Hercegowina, Bu³garia,
Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,
Holandia, Irlandia, Kazachstan, Liechtenstein,
Litwa, Luksemburg, £otwa, Macedonia, Malta,
Maroko, Mo³dawia, Niemcy, Norwegia,
Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia,
S³owacja, S³owenia, Szwajcaria, Szwecja,
Tunezja, Turcja, Ukraina, Wêgry, Wielka
Brytania, W³ochy.

Treœæ za³¹czników A i B umowy ADR
w ka¿dym z krajów-stron umowy ADR publi-
kowana jest w jêzyku urzêdowym tego
pañstwa.

Uzupe³nieniem do przepisów miêdzynaro-
dowych ADR s¹ wewnêtrzne regulacje
poszczególnych krajów dotycz¹ce przewozu
towarów niebezpiecznych w sposób bez-
poœredni jak i poœredni.

W Polsce, podstawowym aktem prawnym
reguluj¹cym bezpoœrednio przewóz towarów
niebezpiecznych, od 1 stycznia 2012 roku, jest
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie
towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 r., Nr
227, poz. 1367). Do 31 grudnia 2011 roku
by³a to Ustawa z dnia 28 paŸdziernika 2002r.
o przewozie drogowym towarów niebezpiecz-
nych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671) z póŸniejszymi
zmianami oraz rozporz¹dzenia.

Miêdzynarodowa Umowa ADR sk³ada siê
z umowy w³aœciwej (która siê nie zmienia) oraz
dwóch za³¹czników: Za³¹cznika A i Za³¹czni-
ka B:
• Za³¹cznik A to „Przepisy ogólne i przepisy

dotycz¹ce materia³ów i przedmiotów

III.1. Struktura Umowy ADR
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niebezpiecznych”, zawieraj¹ce przepisy
zgodne z Przepisami Modelowymi (Model
Regulations) wystêpuj¹ce w przepisach
dotycz¹cych innych ga³êzi transportu);

• Za³¹cznik B to „Przepisy dotycz¹ce œrodków
transportu i operacji transportowych”
zawieraj¹cy przepisy wystêpuj¹ce wy³¹cz-
nie w transporcie drogowym.

Za³¹cznik A sk³ada siê z 7 czêœci:
Czêœæ 1 – Przepisy ogólne
Czêœæ 2 – Klasyfikacja
Czêœæ 3 – Wykaz towarów niebezpiecznych,
przepisy szczególne oraz zwolnienia doty-
cz¹ce towarów niebezpiecznych pakowanych
w iloœciach ograniczonych i wy³¹czonych (tu,
w dziale 3.2, znajduje siê Tabela A, czyli wykaz
tabelaryczny)
Czêœæ 4 – Przepisy dotycz¹ce stosowania
opakowañ i cystern
Czêœæ 5 – Procedury nadawcze
Czêœæ 6 – Wymagania dotycz¹ce konstrukcji
i badania naczyñ ciœnieniowych, pojemników
aerozolowych, ma³ych naczyñ zawieraj¹cych
gaz (nabojów gazowych) i wk³adów do ogniw
paliwowych zawieraj¹cych gaz skroplony
palny
Czêœæ 7 – Przepisy dotycz¹ce warunków prze-
wozu, za³adunku, roz³adunku oraz manipulo-
wania ³adunkiem

Za³¹cznik B sk³ada siê z 2 czêœci:
Czêœæ 8 – Wymagania dotycz¹ce za³ogi pojaz-
du, wyposa¿enia, postêpowania i dokumen-
tacji
Czêœæ 9 – Wymagania dotycz¹ce konstrukcji
i dopuszczenia pojazdów

Przepisy ADR s¹ nowelizowane (tekst
w³aœciwej umowy jest niezmienny, zmianom
ulegaj¹ za³¹czniki A i B do umowy ADR)
w cyklu dwuletnim, w latach nieparzystych.
Przy aktualizacji przepisów obowi¹zuj¹ okresy
przejœciowe.

Ka¿dorazowo, znowelizowana wersja ADR,
aby sta³a siê w Polsce prawem, wprowadzana
jest Oœwiadczeniem Rz¹dowym i publikowana
jest w Dzienniku Ustaw.

Ostatnim oœwiadczeniem jest Oœwiadcze-
nie Rz¹dowe z dnia 23 marca 2011 r. w spra-
wie wejœcia w ¿ycie zmian do za³¹czników A i B
Umowy europejskiej dotycz¹cej miêdzynaro-
dowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych (ADR), sporz¹dzonej w Ge-
newie dnia 30 wrzeœnia 1957 r. (Dz. U. z dnia 31
maja 2011 r.), które wprowadzi³o ADR 2011.

III.2. Aktualizacja przepisów
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Okresy przejœciowe w ADR

Je¿eli ADR wprowadza okresy przejœcio-
we na stosowanie nowych wymagañ, mo¿li-
woœæ ta wskazana jest w dziale 1.6.

Przepisy Modelowe (Model Regulations)
wprowadzaj¹ terminologiê dotycz¹c¹ towa-
rów niebezpiecznych wspóln¹ dla przewozu
ró¿nymi rodzajami transportu. W zwi¹zku
z tym, w ADR znajduj¹ siê, miêdzy innymi,
poni¿sze definicje:

oznacza grupê, do
której – dla celów pakowania – mo¿na zaliczyæ
materia³y niebezpieczne, odpowiednio do
stopnia stwarzanego przez nie zagro¿enia.

Znaczenie grup pakowania jest nastê-
puj¹ce:
I grupa pakowania: materia³y stwarzaj¹ce du¿e
zagro¿enie;
II grupa pakowania: materia³y stwarzaj¹ce
œrednie zagro¿enie; oraz
III grupa pakowania: materia³y stwarzaj¹ce
ma³e zagro¿enie;

oznacza po-
jazd samochodowy bez przyczepy lub zespó³
pojazdów sk³adaj¹cy siê z pojazdu samocho-
dowego i do³¹czonej do niego przyczepy;

oznacza przedsiêbiorstwo,
które wysy³a towary niebezpieczne we w³as-
nym imieniu albo w imieniu osoby trzeciej.
Je¿eli operacja transportowa odbywa siê na
podstawie umowy przewozu, to za nadawcê
uwa¿a siê przedsiêbiorstwo, które jest na-
dawc¹ zgodnie z umow¹ przewozu;

oznacza odbiorcê zgodnie
z umow¹ przewozu. Je¿eli zgodnie z przepi-
sami dotycz¹cymi umowy przewozu, odbiorca
wyznacza osobê trzeci¹, to osobê tê uwa¿a siê
za odbiorcê w rozumieniu ADR. Je¿eli operacja
transportowa odbywa siê bez umowy przewo-
zu, to za odbiorcê uwa¿a siê przedsiêbiorstwo,
które odbiera ³adunek z towarami niebezpiecz-
nymi po jego przybyciu;

oznaczaj¹ materia³, roztwory,
mieszaniny lub przedmioty, które nie s¹

przewidziane do bezpoœredniego zastoso-
wania, ale s¹ przewo¿one w celu ich utylizacji,
sk³adowania lub zniszczenia przez spalenie lub
w inny sposób;

oznacza przedsiêbiorstwo,
które umieszcza towary niebezpieczne w opa-
kowaniach, z uwzglêdnieniem du¿ych opako-
wañ i du¿ych pojemników do przewozu luzem
(DPPL), a tak¿e – je¿eli jest to konieczne –
przygotowuje sztuki przesy³ki do przewozu;

oznacza osobê
fizyczn¹ lub prawn¹, niezale¿nie od tego czy
wykonuje ona dzia³alnoœæ zarobkow¹ czy nie,
stowarzyszenie lub grupê osób bez osobo-
woœci prawnej, niezale¿nie od tego czy
wykonuj¹ one dzia³alnoœæ zarobkow¹ czy nie,
organ posiadaj¹c osobowoœæ prawn¹ lub
podleg³y organowi posiadaj¹cemu osobo-
woœæ prawn¹;

oznacza ka¿d¹ sztukê lub
sztuki przesy³ki, albo ³adunek z materia³ami
niebezpiecznymi przeznaczone przez nadaw-
cê do przewozu;

oznacza przedsiêbiorstwo,
które wykonuje operacjê transportow¹ na
podstawie umowy przewozu lub bez niej;

oznacza przemieszczenie
towarów niebezpiecznych, z uwzglêdnieniem
postojów koniecznych z punktu widzenia
warunków transportu oraz z uwzglêdnieniem
okresów wynikaj¹cych z warunków ruchu
drogowego, w których towary niebezpieczne
znajduj¹ siê w pojazdach, cysternach,
kontenerach, przed, podczas i po przemiesz-
czeniu.
Definicja ta obejmuje równie¿ krótkotrwa³e
sk³adowanie towarów niebezpiecznych,
wystêpuj¹ce miêdzy operacjami transporto-
wymi, zwi¹zane ze zmian¹ rodzaju lub œrodka
transportu (prze³adunek). Ma to zastosowanie
pod warunkiem, ¿e mog¹ byæ okazane na
¿¹danie dokumenty przewozowe, w których
wskazane jest miejsce wydania u miejsce
odbioru, oraz pod warunkiem, ¿e sztuki
przesy³ki i cysterny nie by³y otwierane w czasie
takiego sk³adowania, z wyj¹tkiem przypad-

III.3. Wybrane podstawowe definicje ADR

„Grupa pakowania”

„Jednostka transportowa”

„Nadawca”

„Odbiorca”

„Odpady”

„Pakuj¹cy”

„Przedsiêbiorstwo”

„Przesy³ka”

„PrzewoŸnik”

„Przewóz”
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ków, gdy by³y kontrolowane przez w³aœciwe
w³adze.

oznacza materia-
³y i przedmioty, których przewóz na podstawie
ADR jest zabroniony albo dopuszczony
wy³¹cznie na warunkach podanych w ADR.

Uczestnicy przewozu towarów niebez-
piecznych powinni przedsiêwzi¹æ odpowied-
nie œrodki bezpieczeñstwa, stosownie do
natury i zakresu daj¹cych siê przewidzieæ
zagro¿eñ, w celu zapobie¿enia szkodom i ura-
zom oraz, je¿eli to konieczne, w celu zminima-
lizowania ich skutków. Uczestnicy przewozu
powinni, w ka¿dym przypadku, stosowaæ siê
do odpowiednich wymagañ ADR.

G³ówni uczestnicy przewozu, zdefiniowani
w ADR, to: nadawca, przewoŸnik, odbiorca.
Pozostali uczestnicy, to: pakuj¹cy, za³adowca,
nape³niaj¹cy, roz³adowca.

Wybrane obowi¹zki uczestników prze-
wozu:
- ma obowi¹zek dostarczyæ do prze-

wozu tylko takie przesy³ki, które spe³niaj¹
wymagania ADR, s¹ sklasyfikowane i do-
puszczone do przewozu. Ma tak¿e, m.in.,
obowi¹zek zaopatrzyæ przewoŸnika w wyma-
gane dokumenty oraz informacje.

- , po za³adunku towarów niebez-
piecznych do kontenera, powinien oznako-
waæ go zgodnie z wymaganiami ADR.

- powinien, m.in., nie tylko upew-
niæ siê, czy otrzyma³ wymagane dokumenty
ale tak¿e, czy za³¹czony do przesy³ki doku-
ment przewozowy zawiera wszystkie wyma-
gane przez ADR informacje.

- powinien, m.in., zapewniæ, aby
kontenery, które zosta³y ca³kowicie roz³ado-
wane, oczyszczone i odka¿one nie posiada³y
oznakowania dotycz¹cego towarów niebez-
piecznych.

Kierowcy pojazdów przewo¿¹cych towary
niebezpieczne w iloœciach wymagaj¹cych
oznakowania jednostki transportowej tablica-
mi ostrzegawczymi barwy pomarañczowej
musz¹ posiadaæ „zaœwiadczenie ADR”, które
uzyskuje siê po odbyciu, okreœlonych w ADR,
kursów zatwierdzonych przez w³aœciw¹
w³adzê i zdaniu (z wynikiem pozytywnym)
egzaminu. Od kierowców wykonuj¹cych
przewóz materia³ów wybuchowych klasy 1,
materia³ów promieniotwórczych klasy 7 oraz

przewo¿¹cych materia³y w cysternach
(w przypadku, gdy cysterna sta³a lub odejmo-
walna ma pojemnoœæ powy¿ej 1 m , konte-
ner-cysterna – powy¿ej 3 m ) wymaga siê
tak¿e odbycia odpowiednich kursów spec-
jalistycznych.

Osoby zatrudnione przez uczestników
przewozu, których obowi¹zki dotycz¹ przewo-
zu towarów niebezpiecznych, powinny zostaæ
przeszkolone w zakresie wymagañ zwi¹za-
nych z takim przewozem, stosownie do od-
powiedzialnoœci i obowi¹zków tych osób.
Pracownicy powinni zostaæ przeszkolenie
przed podjêciem swoich obowi¹zków, a czyn-
noœci, które nie by³y objête ukoñczonym
szkoleniem, mog¹ oni wykonywaæ wy³¹cznie
pod bezpoœrednim nadzorem osoby przeszko-
lonej.

Wymaganie powy¿sze dotyczy osób ta-
kich, jak: pracownicy zatrudnieni przez
przewoŸnika lub nadawcê, pracownicy doko-
nuj¹cy za³adunku lub roz³adunku towarów
niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyj-
nych lub wysy³kowych oraz kierowcy inni ni¿
posiadaj¹cy zaœwiadczenia ADR, zaanga¿o-
wani w przewóz drogowy towarów niebez-
piecznych (np. przewo¿¹cy towary niebez-
pieczne z wykorzystaniem czêœciowego wy³¹-
czenia na podstawie przepisu 1.1.3.6
przedstawionego w III.18.2).

Nowoœci¹ jest wymóg w.w. szkoleñ tak¿e
dla osób zatrudnionych w zwi¹zku z przewo-
zem towarów niebezpiecznych pakowanych
w iloœciach ograniczonych, tzw. „LQ” (wiêcej
na temat wy³¹czenia w III.18.1), na podstawie
dzia³u 3.4, co wprowadzi³ ADR 2011. Jednak
obowi¹zek ten musi byæ przestrzegany po
okresie przejœciowym na wprowadzenie
wymagañ dzia³u 3.4, tj. od 1 lipca 2015 roku.

Szkolenie wymagane jest tak¿e a¿eby
mo¿na by³o uzyskaæ œwiadectwo Doradcy ds.
bezpieczeñstwa przewozu towarów niebez-
piecznych (DGSA).

Od 1 stycznia 2003 roku ka¿de przedsiê-
biorstwo, którego dzia³alnoœæ obejmuje
przewóz towarów niebezpiecznych, zwi¹zane
z nim pakowanie, za³adunek, nape³nianie lub
roz³adunek, powinno wyznaczyæ jednego lub
wiêcej doradców ds. bezpieczeñstwa w trans-
porcie towarów niebezpiecznych, odpowie-
dzialnego za wspieranie dzia³añ zapobie-
gaj¹cych zagro¿eniom dla osób, mienia i œro-
dowiska, zwi¹zanych z tak¹ dzia³alnoœci¹.

G³ównym zadaniem doradcy, przy zacho-
waniu odpowiedzialnoœci kieruj¹cego przed-
siêbiorstwem, powinno byæ d¹¿enie, poprzez
zastosowanie wszystkich niezbêdnych œrod-
ków i dzia³añ oraz w granicach okreœlonych
zakresem odpowiedzialnoœci przedsiêbior-
stwa, do u³atwienia prowadzenia tej dzia³al-
noœci zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i
w mo¿liwie najbezpieczniejszy sposób.

W odniesieniu do dzia³alnoœci przedsiê-
biorstwa, doradca ma w szczególnoœci
nastêpuj¹ce obowi¹zki:
- œledzenie zgodnoœci z wymaganiami doty-
cz¹cymi przewozu towarów niebezpiecz-
nych;

- doradzanie przedsiêbiorstwu w zakresie
przewozu towarów niebezpiecznych;

- przygotowywanie rocznego sprawozdania
z dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa w zakresie
przewozu towarów niebezpiecznych dla
kierownictwa tego przedsiêbiorstwa lub
odpowiednio dla w³adz lokalnych. Takie
sprawozdanie powinno byæ przechowywane
przez piêæ lat i udostêpniane w³adzom
krajowym na ich ¿¹danie.

Zadania doradcy obejmuj¹ równie¿ mo-
nitorowanie czynnoœci oraz procedur dotycz¹-
cych w³aœciwych dzia³añ przedsiêbiorstwa
zwi¹zanych z przewozem towarów niebez-
piecznych, które wyszczególnione s¹ w ADR.
Ponadto doradca ma obowi¹zek przygotowaæ
raport powypadkowy, w sytuacji gdy wypadek
dotyka osobê, mienie, œrodowisko lub jego
wynikiem jest uszkodzenie mienia lub
œrodowiska podczas transportu, za³adunku lub
roz³adunku towarów niebezpiecznych wyko-
nywanego przez dane przedsiêbiorstwo.

Doradca, aby móg³ pe³niæ swoj¹ funkcjê,
musi posiadaæ œwiadectwo szkolenia zawodo-
wego wystawione przez w³aœciw¹ w³adzê (w
Polsce do 31 grudnia 2011 roku by³ to
Inspektor Transportu Drogowego, ITD, a od
1 stycznia 2012 roku na podstawie nowej
Ustawy o przewozie towarów niebezpiecz-
nych, jest to Dyrektor Transportowego Dozoru
Technicznego, Dyrektor TDT), które otrzymuje
po przejœciu odpowiedniego szkolenia i zdaniu
(z wynikiem pozytywnym) egzaminu. Œwia-
dectwo wa¿ne jest przez 5 lat.

Towary niebezpieczne to takie materia³y
i przedmioty, których przewóz jest zabroniony
albo dopuszczony na œciœle okreœlonych pra-
wem warunkach zawartych w Umowie euro-
pejskiej dotycz¹cej miêdzynarodowego

„Towary niebezpieczne”

Nadawca

Za³adowca

PrzewoŸnik

Roz³adowca

III.4. Uczestnicy przewozu drogowego –
definicje, obowi¹zki

III.5. Szkolenia pracowników
III.6. Doradca ds. bezpieczeñstwa przewozu
towarów niebezpiecznych (DGSA)

III.7. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych
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przewozu drogowego towarów niebezpiecz-
nych ADR.

W³aœciwoœci chemiczne, biologiczne oraz
fizyczne towarów niebezpiecznych stwarzaj¹
potencjalne zagro¿enie podczas ich niew³aœci-

wego przewozu. Mog¹ spowodowaæ znisz-
czenie œrodowiska naturalnego a nawet
zagro¿enie ¿ycia i zdrowia.

Towary niebezpieczne podzielone s¹ na
klasy (klasa to grupa materia³ów wydzielona

na podstawie tego samego zagro¿enia domin-
uj¹cego okreœlanego na podstawie w³asnoœci
fizykochemicznych i fizjologicznych). W prze-
pisach ADR towary niebezpieczne podzielone
s¹ na 13 klas wymienionych poni¿ej:

Numer klasy

1

2

3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

6.2

7

8

9

Nazwa klasy

Materia³y wybuchowe (obejmuje podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6)

Gazy (obejmuje gazy palne, gazy niepalne i nietruj¹ce, gazy truj¹ce)

Materia³y ciek³e zapalne

Materia³y sta³e zapalne, materia³y samoreaktywne oraz materia³y wybuchowe sta³e odczulone

Materia³y samozapalne

Materia³y wytwarzaj¹ce w zetkniêciu z wod¹ gazy zapalne

Materia³y utleniaj¹ce

Nadtlenki organiczne

Materia³y truj¹ce

Materia³y zakaŸne

Materia³y promieniotwórcze

Materia³y ¿r¹ce

Ró¿ne materia³y i przedmioty niebezpieczne

Towar niebezpieczny (materia³, przedmiot,
³adunek, rzecz) jest to produkt nale¿¹cy do
jednej z klas towarów niebezpiecznych,
zdefiniowanych w przepisach transpor-
towych.

Towar niebezpieczny identyfikowany jest
za pomoc¹:
- czterocyfrowego numeru rozpoznawczego

(jest to czterocyfrowy numer przyporz¹d-
kowany do pojedynczego materia³u lub do
grupy materia³ów o podobnych w³aœciwoœ-
ciach niebezpiecznych, numer UN, numer
ONZ)

- prawid³owej nazwy przewozowej (jest to
nazwa materia³u niebezpiecznego stosowa-
na w przepisach transportowych, pnp)

Zatem ka¿dy sklasyfikowany materia³
wymieniony jest w Tabeli A i posiada czterocy-

frowy numer UN ( np. UN 1170), prawid³ow¹
nazwê przewozow¹ (np. etanol) oraz – ze
wzglêdu na w³aœciwoœci fizykochemiczne –
przyporz¹dkowany jest do klasy. Ponadto,
materia³y klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 8,
9, ze wzglêdu na natê¿enie zagro¿enia domi-
nuj¹cego, zaliczone s¹ do grupy pakowania.

Numer UN oraz prawid³owa nazwa
przewozowa, grupa pakowania umo¿liwiaj¹:
- precyzyjn¹ identyfikacjê towaru podczas

transportu w celu doboru w³aœciwych œrod-
ków ostro¿noœci przy przewozie, za³adunku,
roz³adunku

- w sytuacji nag³ego wypadku - zastosowanie
prawid³owych procedur podczas akcji rato-
wniczej

Wszystkie sklasyfikowane towary niebez-
pieczne wymienione s¹ w Tabeli A – wykazie
tabelarycznym obejmuj¹cym ponad 3500
pozycji. Towary uporz¹dkowane s¹ wg
wzrastaj¹cego numeru UN.

Ka¿dy wiersz tabeli dotyczy materia³u
(materia³ów) lub przedmiotu (przedmiotów)
objêtego (objêtych) odpowiednim numerem
UN. Jednak w przypadku, gdy towary objête
jednym numerem UN maj¹ ró¿ne w³aœciwoœci
chemiczne, fizyczne albo wymagaj¹ ró¿nych
warunków przewozu, mo¿e wyst¹piæ kilka
wierszy z tym samym numerem UN.

Poszczególne kolumny Tabeli A s¹
ponumerowane, opisane z podaniem numeru
przepisu w ADR dotycz¹cego zagadnienia,
którego dana kolumna dotyczy.

III.8. Wykaz towarów niebezpiecznych
– Tabela A
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Tabela nie zawiera przepisów ogólnych,
które podane s¹ w odpowiednich czêœciach,
dzia³ach, podrozdzia³ach wskazanych w tytu-
³ach kolumn. W poszczególnych kolumnach
Tabeli A, w ka¿dym wierszu, za pomoc¹
kodów alfanumerycznych, podane s¹ infor-
macje o klasyfikacji, wymagania dotycz¹ce
doboru opakowañ, przewozu w cysternach,
luzem, oznakowania, a tak¿e, wskazane s¹
dodatkowe wymagania podczas za³adunku,
przewozu i roz³adunku.

Jedna pozycja w wykazie (tj. wiersz
w Tabeli A) mo¿e dotyczyæ okreœlonej sub-
stancji lub grupy materia³ów. Typy pozycji
w wykazie towarów s¹ nastêpuj¹ce:
• indywidualna – obejmuje pojedyncze, œciœle

zdefiniowane towary (np. UN 1090 aceton,
UN 1170 etanol);

• grupowa – obejmuje œciœle zdefiniowane
grupy towarów, (np. UN 1133 kleje, UN
1263 farby);

• grupowa – obejmuje grupy towarów o po-
dobnych uœciœlonych w³aœciwoœciach,
pozycja i.n.o. tj. inaczej nie okreœlone (np.
UN 1987 alkohole, i.n.o.)

• grupowa – obejmuje grupy towarów o po-
dobnych ogólnych w³aœciwoœciach, pozycja
i.n.o. tj. inaczej nie okreœlone (np. UN 1325
materia³ sta³y zapalny, i.n.o.)

ADR dopuszcza trzy sposoby przewozu
towarów niebezpiecznych: w sztukach prze-
sy³ki, luzem i w cysternach:
- Przewóz w sztukach przesy³ki jest to prze-

wóz opakowanych materia³ów oraz przed-
miotów zawieraj¹cych materia³y niebez-
pieczne.
Przewóz w sztukach przesy³ki dozwolony
jest tylko dla tych materia³ów, dla których w
Tabeli A, w kolumnie „Instrukcja pakowa-
nia”, podany jest kod instrukcji pakowania.
Opakowania, które mog¹ byæ u¿yte do
przewozu danego towaru niebezpiecznego
wymienione s¹ we wskazanej dla danego
towaru niebezpiecznego „Instrukcji pako-
wania”.

- Przewóz luzem oznacza przewóz w pojaz-
dach lub kontenerach nieopakowanych
materia³ów sta³ych lub przedmiotów. Okreœ-
lenie to nie dotyczy towarów opakowanych
oraz materia³ów przewo¿onych w cyster-
nach.
Przewóz luzem dozwolony jest wy³¹cznie na
warunkach wskazanych kodami BK1, BK2,
VV podanymi w Tabeli A, w kolumnie „Prze-
pisy szczególne dotycz¹ce przewozu
luzem”. Brak któregokolwiek z wymienio-
nych kodów w tej kolumnie oznacza zakaz
przewozu towaru luzem.

- Przewóz w cysternach jest to przewóz
cieczy, gazów, materia³ów sta³ych w cyster-
nach i obejmuje przewóz w cysternach
sta³ych, odejmowalnych, kontenerach-
cysternach, pojazdach-bateriach. Dopusz-
czony jest dla niektórych gazów, cieczy,
materia³ów sta³ych sproszkowanych lub
granulowanych, tych dla których w Tabeli A,
w kolumnach „Kod cysterny” i „Pojazd do
przewozu w cysternie” podane s¹ odpo-
wiednio kody cysterny i pojazdu. Brak tych
kodów oznacza zakaz przewozu w cysternie.

I I I . 9 . Sposoby p rzewozu towarów
niebezpiecznych

7

Przyk³adowy fragment wykazu tabelarycznego, Tabeli A
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III.10. Opakowania do przewozu towarów
niebezpiecznych

W³aœciwy dobór opakowania do przewozu
towaru niebezpiecznego jest kolejnym, po
klasyfikacji towaru, podstawowym warunkiem
bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecz-
nych. Funkcj¹ opakowania jest zabezpieczenie
towaru przed uwolnieniem w normalnych
warunkach przewozu oraz ochrona przed
dzia³aniem czynników zewnêtrznych.
Materia³y niebezpieczne powinny byæ pako-
wane w opakowania dobrej jakoœci, ³¹cznie z
DPPL (ang. IBC) i du¿ymi opakowaniami (LP),
które powinny byæ wystarczaj¹co mocne, aby
wytrzymywa³y wstrz¹sy oraz czynnoœci ³a-
dunkowe wystêpuj¹ce normalnie podczas
przewozu. Czynnoœci te obejmuj¹ przemiesz-
czanie pomiêdzy jednostkami transportowymi
lub magazynami, jak równie¿ ka¿de zdjêcie
z palety lub wyjêcie z opako-wania zbiorczego
w celu dalszego przenoszenia rêcznego lub
mechanicznego.

Opakowanie oznacza jeden lub wiêcej
pojemników oraz inne elementy konstrukcyjne
lub materia³y potrzebne do utrzymania funkcji

ochronnej pojemników wobec ich zawartoœci
oraz innych funkcji zwi¹zanych z bezpieczeñ-
stwem (np. odpowietrzniki, materia³y sorpcyj-
ne, materia³y chroni¹ce naczynia wewnêtrzne
przed uszkodzeniem).

Do przewozu towaru niebezpiecznego
mog¹ byæ u¿yte tylko te opakowania (rodzaj,
typ), które wymienione s¹ w instrukcjach pa-
kowania wskazanych dla tego towaru w Tabeli
A, w kolumnie „Instrukcje pakowania”.

Ka¿de opakowanie, ³¹cznie z DPPL i du-
¿ymi opakowaniami, powinno byæ zgodne z ty-
pem konstrukcji, który przeszed³ z wynikiem
pozytywnym okreœlone badania podane
w przepisach transportowych, tj powinno byæ
certyfikowane.

Badania opakowañ prowadzone s¹ przez
uprawnione do tego instytucje; w Polsce
– w zakresie opakowañ do materia³ów
wszystkich klas za wyj¹tkiem klasy 2 i 7 - jest
to Centralny Oœrodek Badawczo-Rozwojowy
Opakowañ.

Zatem ka¿de opakowanie wyprodukowane
zgodnie z zatwierdzonym typem posiada
charakterystyczne oznakowanie potwierdza-
j¹ce spe³nienie okreœlonych wymagañ.

Oznakowanie to, tzw. znak certyfikacyjny,
zaczyna siê - w zale¿noœci od rodzaju
opakowañ - od symbolu lub liter .
Mog¹ to byæ te¿ litery i takie ozna-
kowanie wskazuje na ograniczenie mo¿liwoœci
jego u¿ycia tylko do przewozów kolejowych,
drogowych, transportem œródl¹dowym.
W dalszej czêœci znaku certyfikacyjnego
umieszczone s¹ istotne dla u¿ytkowników
dane i informacje, miêdzy innymi typ opako-
wañ, litery „X” lub „Y” albo „Z” wskazuj¹ce na
„wytrzyma³oœæ” opakowania („X” wskazuje na
mo¿liwoœæ przewozu towarów zaliczonych do
I, II, III grupy pakowania; „Y” wskazuje na
mo¿liwoœæ przewozu towarów zaliczonych do
II i III grupy pakowania; „Z” wskazuje na
mo¿liwoœæ przewozu towarów zaliczonych do
III grupy pakowania). Nastêpnie podany jest
rok produkcji (istotne dla opakowañ z tworzyw
sztucznych, których maksymalny okres u¿ycia
do przewozu towarów niebezpiecznych
wynosi 5 lat od daty produkcji), dalej - symbol
producenta i znak pañstwa dopuszczaj¹cego
opakowanie. W przypadku DPPL - opakowania
te w trakcie eksploatacji musz¹ co 2,5 roku
przechodziæ badania okresowe.

„UN”

„RID/ADR”

8

Przyk³adowe opakowanie certyfikowane – bêben z wiekiem zdejmowalnym

Przyk³ady kodów certyfikacyjnych
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III.11. Nalepki ostrzegawcze

Zagro¿enia stwarzane przez towary
niebezpieczne sygnalizowane s¹, miêdzy

innymi, za pomoc¹ oznakowania ostrze-
gawczego

Nalepki ostrzegawcze sygnalizuj¹ce
zagro¿enia dominuj¹ce poszczególnych klas,

powinny odpowiadaæ wzorom okreœlonym w
ADR. Wzory na podstawie Model Regulations
przedstawione s¹ poni¿ej:
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III.12. Oznakowanie sztuk przesy³ki

III.13. Oznakowanie jednostki transportowej

Zagro¿enia stwarzane przez towary
niebezpieczne sygnalizowane s¹, miêdzy inny-
mi, za pomoc¹ oznakowania ostrzegawczego
i informacyjnego sztuk przesy³ki. Celem ozna-
kowania jest ochrona zdrowia ludzkiego i œro-
dowiska naturalnego poprzez :
- informacjê o w³aœciwoœciach niebezpiecz-

nych towaru,
- mo¿liwoœæ identyfikacji przesy³ki w ró¿nych

fazach obrotu towarowego,
- ostrze¿enie przed skutkami niew³aœciwego

obchodzenia siê z przesy³k¹,
- ostrze¿enie innych u¿ytkowników ruchu oraz

u³atwienia dzia³añ ratowniczych.
ADR okreœla nie tylko wzory nalepek ale

tak¿e zasady oznakowania sztuk przesy³ki,
opakowañ zbiorczych.

Ka¿da sztuka przesy³ki powinna byæ
oznakowana nalepkami ostrzegawczymi
wymienionymi dla danego towaru niebez-
piecznego w odpowiedniej kolumnie Tabeli A,
tj. nalepk¹ klasy zagro¿enia dominuj¹cego
oraz – je¿eli towar stwarza zagro¿enia dodat-
kowe – nalepkami klas zagro¿eñ dodatko-
wych. W przypadku niektórych materia³ów
(np. materia³y wybuchowe klasy 1) obowi¹-
zuj¹ dodatkowe zasady.

Zastosowane nalepki ostrzegawcze
powinny odpowiadaæ wzorom okreœlonym
w ADR, mieæ wymiar co najmniej 100 mm x
100 mm i byæ odporne na warunki atmosfe-
ryczne.

Ponadto, na ka¿dej sztuce przesy³ki
powinno byæ umieszczone oznakowanie infor-
macyjne, tj. nr UN.

Sztuki przesy³ki z towarami sklasy-
fikowanymi jako zagra¿aj¹ce œrodowisku,
spe³niaj¹ce kryteria okreœlone w ADR,
powinny byæ tak¿e oznakowane znakiem dla
materia³ów zagra¿aj¹cych œrodowisku – wzór
poni¿ej:

Oznakowanie wymagane jest w przypad-
ku, gdy opakowanie pojedyncze lub opakowa-
nie kombinowane zawiera wiêcej ni¿ 5 l mate-
ria³ów ciek³ych lub wiêcej ni¿ 5 kg materia³ów
sta³ych.

Jednostki transportowe przewo¿¹ce
towary niebezpieczne musz¹ byæ oznako-
wane. Celem tego oznakowania jest
ostrze¿enie innych u¿ytkowników ruchu oraz
u³atwienia dzia³añ ratowniczych.

Oznakowanie sk³ada siê z tablic ostrze-
gawczych barwy pomarañczowej (przyk³ady
poni¿ej), nalepek ostrzegawczych i znaków,
dla których wymagania co do wzoru,
wielkoœci, jakoœci okreœlone s¹ w ADR.
Zastosowane nalepki ostrzegawcze powinny
odpowiadaæ wzorom okreœlonym w ADR,
mieæ wymiar co najmniej 250 mm x 250 mm i
byæ odporne na warunki atmosferyczne.

Wzory tablic s³u¿¹cych do oznakowania
jednostki transportowej przewo¿¹cej towary
niebezpieczne:

Ogólne zasady oznakowania zgodne z ADR:
a) przewóz w sztukach przesy³ki

- jednostka transportowa powinna byæ
oznakowana 2 tablicami ostrzegawczymi
barwy pomarañczowej zamocowanymi
z przodu i z ty³u;

- w przypadku przewozu opakowanych ma-
teria³ów wybuchowych klasy 1, materia-
³ów promieniotwórczych klasy 7, pojazdy
powinny byæ oznakowane po obu bokach
oraz z ty³u nalepkami ostrzegawczymi ok-
reœlonymi w ADR dla przewo¿onych
materia³ów;

- jeœli towary umieszczone s¹ w kontenerze,
to kontener musi byæ oznakowany po obu
bokach oraz z przodu i z ty³u nalepkami
ostrzegawczymi okreœlonymi w ADR dla
wszystkich przewo¿onych materia³ów;

- w przypadku przewozu materia³ów, dla
których wymagane jest oznakowanie do-
datkowym znakiem dla materia³ów zagra-
¿aj¹cych œrodowisku, znak ten powinien
byæ umieszczony obok nalepek ostrzegaw-
czych. Zasady umieszczania znaku s¹ taki
same jak nalepek ostrzegawczych.

b) przewóz w cysternach
- jednostka transportowa powinna byæ

oznakowana 2 tablicami ostrzegawczymi
barwy pomarañczowej zamocowanymi z
przodu i z ty³u;

- dodatkowo na obu bokach ka¿dej cyster-
ny, ka¿dej komory cysterny lub ka¿dego
elementu pojazdu-baterii powinny byæ
umieszczone tablice barwy pomarañczo-
wej z odpowiednimi dla przewo¿onego
materia³u: numerem rozpoznawczym w
górnej czêœci tablicy i numerem rozpoz-
nawczym materia³u w dolnej czêœci;

- w przypadku jednostek transportowych
przewo¿¹cych tylko jeden materia³ niebez-
pieczny (czyli nie przewo¿¹cych ¿adnych
innych materia³ów niebezpiecznych), tab-
lice z numerami na bokach nie s¹ wyma-
gane jeœli tablice z odpowiednim numerem
rozpoznawczym zagro¿enia i numerem UN
przewo¿onego towaru zostan¹ umieszczo-
ne z przodu i z ty³u jednostki transportowej;

- nalepki ostrzegawcze na pojazdach-
cysternach, pojazdach-bateriach dotycz¹-
ce przewo¿onego materia³u, w przypadku
przewozu jednego materia³u, powinny byæ
umieszczone na obu bokach i z ty³u pojaz-
du; w przypadku przewozu dwóch lub wiê-
cej towarów niebezpiecznych w wielo-
komorowym pojeŸdzie-cysternie, odpo-
wiednie nalepki powinny byæ umieszczone
na obu bokach pojazdu na wysokoœci ka¿-
dej komory, a ponadto jedna nalepka odpo-
wiadaj¹ca ka¿demu z wzorów nalepek
wystêpuj¹cych na bokach powinna byæ
umieszczona z ty³u pojazdu;

- nalepki ostrzegawcze na kontenerach-
cysternach, cysternie przenoœnej, MEGC
powinny byæ umieszczone na obu bokach
oraz z przodu i z ty³u kontenera-cysterny,
cysterny przenoœnej, MEGC; w przypadku
przewozu dwóch lub wiêcej towarów
niebezpiecznych w wielokomorowym
kontenerze-cysternie, cysternie przenoœ-
nej, MEGC odpowiednie nalepki powinny

Poni¿ej przyk³ad oznakowanych sztuk

przesy³ki: bêben zawieraj¹cy etanol sklasyfi-

kowany jako UN 1170 oraz bêben zawieraj¹cy

benzynê sklasyfikowan¹ jako UN 1203,

materia³ zagra¿aj¹cy œrodowisku:

UN 1170 ETANOL, 3, II

UN 1203 BENZYNA, 3, II
Zagra¿aj¹cy œrodowisku
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byæ umieszczone na wysokoœci ka¿dej
komory, a ponadto jedna nalepka odpowia-
daj¹ca ka¿demu z wzorów nalepek wystê-
puj¹cych na bokach powinna byæ umiesz-
czona z przodu i z ty³u;

- w przypadku przewozu materia³ów, dla
których wymagane jest oznakowanie do-
datkowym znakiem dla materia³ów zagra-
¿aj¹cych œrodowisku, znak ten powinien
byæ umieszczony obok nalepek ostrzegaw-
czych. Zasady umieszczania znaku s¹ taki
same jak nalepek ostrzegawczych.

c) przewóz luzem
- jednostka transportowa powinna byæ

oznakowana 2 tablicami ostrzegawczymi
barwy pomarañczowej zamocowanymi
z przodu i z ty³u;

- dodatkowo na obu bokach ka¿dej jednostki
transportowej lub kontenera powinny byæ
umieszczone tablice barwy pomarañ-
czowej z odpowiednimi dla przewo¿onego
materia³u: numerem rozpoznawczym w
górnej czêœci tablicy i numerem rozpoz-
nawczym materia³u w dolnej czêœci;

- w przypadku jednostek transportowych
przewo¿¹cych tylko jeden materia³ niebez-
pieczny (czyli nie przewo¿¹cych ¿adnych
innych materia³ów niebezpiecznych),
tablice z numerami na bokach nie s¹
wymagane jeœli tablice z odpowiednim
numerem rozpoznawczym zagro¿enia i nu-
merem UN przewo¿onego towaru zostan¹
umieszczone z przodu i z ty³u jednostki
transportowej;

- nalepki ostrzegawcze na pojazdach do
przewozu luzem (dotycz¹ce przewo¿one-
go materia³u) powinny byæ umieszczone
na obu bokach i z ty³u pojazdu;

- nalepki ostrzegawcze na kontenerach do
przewozu luzem powinny byæ umieszczo-
ne na obu bokach oraz z przodu i z ty³u kon-
tenera do przewozu luzem;

- w przypadku przewozu materia³ów, dla
których wymagane jest oznakowanie
dodatkowym znakiem dla materia³ów
zagra¿aj¹cych œrodowisku, znak ten
powinien byæ umieszczony obok nalepek
ostrzegawczych. Zasady umieszczania
znaku s¹ taki same jak nalepek ostrzegaw-
czych.

Poza dokumentami wymaganymi na
podstawie innych przepisów, podczas prze-
wozu towarów niebezpiecznych wymagana

jest dodatkowa, okreœlona w ADR, dokumen-
tacja.

Podstawowe dokumenty, wymagane na
podstawie ADR, to:
- dokumenty przewozowe obejmuj¹ce

wszystkie przewo¿one towary niebez-
pieczne,

- instrukcje pisemne (przeznaczone dla kie-
rowcy),

- dokumenty to¿samoœci wszystkich cz³on-
ków za³ogi pojazdu zawieraj¹ce ich foto-
grafie,

- zaœwiadczenie ADR dla kierowcy w przypad-
kach, jeœli jest to wymagane na podstawie
ADR.

Ponadto, w niektórych (ale okreœlonych)
przypadkach, oprócz wy¿ej wymienionych,
wymagane s¹:
- œwiadectwo dopuszczenia dla ka¿dego po-

jazdu wchodz¹cego w sk³ad jednostki trans-
portowej, jeœli jest to wymagane na podsta-
wie ADR,

- certyfikat pakowania kontenera / pojazdu.

Przy przewozie niektórych towarów nie-
bezpiecznych, wymagane s¹ jeszcze dodatko-
we dokumenty.

Dokument przewozowy spe³niaj¹cy wy-
magania ADR to dokument zawieraj¹cy
okreœlone przez ADR informacje.

W ruchu miêdzynarodowym dokument
powinien byæ wype³niony w jêzyku urzêdo-
wym kraju nadania, a ponadto w jednym z jê-
zyków ADR, tj. w jêzyku angielskim, fran-
cuskim lub niemieckim. W przewozach krajo-
wych – wystarczy jêzyk polski.

Zgodnie z wymaganiami ADR w dokumen-
cie przewozowym (lub w dokumencie
spe³niaj¹cym funkcjê dokumentu przewozo-
wego) powinny byæ zamieszczone nastêpuj¹-
ce informacje:
- liczba i okreœlenie sztuk przesy³ki (np. 10

bêbnów, 10 skrzyñ, 10 kanistrów, 10 DPPL,
10 worków);

- ca³kowita iloœæ towarów niebezpiecznych
objêtych opisem (odpowiednio jako objê-
toœæ, masê brutto lub masê netto);

- nazwa i adres nadawcy;
- nazwa i adres (adresy) odbiorcy (odbior-

ców, w przypadku przewozu do kilku odbior-
ców);

- opis towaru niebezpiecznego, w podanej
poni¿ej kolejnoœci, sk³adaj¹cy siê z:
• czterocyfrowego numeru rozpoznaw-
czego UN towaru niebezpiecznego, zgodnie
z Tabel¹ A, kolumna 1, poprzedzonego
literami UN,
• prawid³owej nazwy przewozowej zgodnie
z Tabel¹ A, kolumna 2,
• numerów nalepek ostrzegawczych zgod-
nie z kolumn¹ 5 Tabeli A, przy czym numery
nalepek drugiej i nastêpnych (o ile wystê-
puj¹) powinny byæ podane w nawiasie, np.
UN 1230 metanol, 3 (6.1). W przypadku
towarów, dla których nalepka nie jest
wymagana, nale¿y wpisaæ numer klasy, np.
dla UN 2211 – cyfrê „9”
• grupy pakowania wskazanej w kolumnie 4
Tabeli A, o ile wystêpuje. Mo¿e byæ ona
poprzedzona literami „PG” (ang. Packing
Group) lub odpowiednim skrótem w jêzyku
kraju nadania (w jêzyku polskim „GP” –
Grupa Pakowania, np. dla UN 1230 metanol:
II lub PG II lub GP II)
• kodu ograniczeñ przewozu przez tunele, o
ile zosta³ on przypisany do danego towaru w
kolumnie 15 Tabeli A przepisów ADR,
podany du¿ymi literami w nawiasie.
Umieszczenie kodu ograniczeñ przewozu
przez tunele w dokumencie przewozowym
nie jest wymagane w przypadku, gdy
przewidywana trasa przewozu nie przebiega
przez tunele, w których obowi¹zuj¹
ograniczenia przewozu towarów niebez-
piecznych;

Uwaga: numer UN poprzedzony literami UN,
prawid³owa nazwa przewozowa, numery
nalepek, grupa pakowania, kod ograniczeñ
musz¹ wystêpowaæ razem w okreœlonej
kolejnoœci, tzn.

III.14. Dodatkowa dokumentacja wymagana
podczas przewozu towarów niebezpiecznych

III.14.1. Dokument przewozowy spe³niaj¹cy
wymagania ADR

11

UN
litery UN

metanol
prawid³owa nazwa

przewozowa

3 (6.1)
numery nalepek

II
grupa pakowania

(D/E)
kod ograniczeñ

przewozu przez

tunele

1230
czterocyfrowy

nr UN

np. UN 1263 FARBY, 3, III, (D/E)
np. UN 1230 metanol, 3 (6.1), II, (D/E)
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Je¿eli w prawid³owej nazwie przewozowej
wystêpuje skrót „i.n.o.” (co oznacza: inaczej
nie okreœlone) angielski „n.o.s.” , niemiecki:
„n.a.g.” , francuski „n.s.a.”, i w Tabeli A
wskazany jest przepis szczególny 274 lub
318, to w dokumencie przewozowym
powinna byæ ona uzupe³niona nazw¹
techniczn¹ towarów. Nazwy techniczne
powinny byæ podane w nawiasach
bezpoœrednio po prawid³owej nazwie
przewozowej. Mog¹ byæ równie¿ dodane
wyrazy: zawiera, zawieraj¹cy itp. oraz
procentowa zawartoœæ sk³adnika np.„UN
1993 MATERIA£ CIEK£Y ZAPALNY, I.N.O.
(ZAWIERA KSYLEN I BENZEN), 3, II”

- W przypadku materia³ów zagra¿aj¹cych œro-
dowisku dokument przewozowy powinien
zawieraæ dodatkowy zapis „ZAGRA¯AJ¥CY
ŒRODOWISKU”: np.: UN 1203 PALIWO
SILNIKOWE , 3, II, (D/E) ZAGRA¯AJ¥CY
ŒRODOWISKU
Wyj¹tki to: UN 3077 i UN 3082 (które ju¿

w samej nazwie przewozowej zawieraj¹ tê
informacjê).
W przypadku przewozu w ³añcuchu trans-
portowym zawieraj¹cym przewóz morski,
zapis „ZAGRA¯AJ¥CY ŒRODOWISKU”
mo¿e byæ zast¹piony zapisem „MARINE
POLLUTANT”.

W przypadku przewozu multimodalnego
sztuk przesy³ki, kontenerów lub naczep
oznakowanych zgodnie z przepisami IMDG
Code lub lotniczymi, lecz niezgodnie z
przepisami ADR, w dokumencie przewozo-
wym powinna byæ zamieszczona adnotacja:
„Przewóz zgodny z 1.1.4.2.1.”

W niektórych przypadkach, okreœlonych
w ADR, wymagane s¹ dodatkowe informacje,
np. przy przewozie materia³ów wybuchowych
klasy 1, materia³ów promieniotwórczych klasy
7, materia³ów zakaŸnych klasy 6.2.

„Instrukcje pisemne zgodne z ADR”, to
dokument przeznaczony dla cz³onków za³ogi
pojazdu, wymagany w pojeŸdzie podczas
przewozu towarów niebezpiecznych. Wzór
opublikowany jest w ADR. Jest to dokument
uniwersalny o takiej samej treœci w ka¿dej
wersji jêzykowej.

Ka¿dy przewoŸnik ma obowi¹zek za-
opatrzyæ swoich kierowców przewo¿¹cych
towary niebezpieczne w pisemne instrukcje
(zgodne z wzorem podanym w ADR) w jêzy-
kach zrozumia³ych dla wszystkich cz³onków
za³ogi pojazdu.
Instrukcje pisemne zawieraj¹ informacje, jakie
czynnoœci podstawowe i dodatkowe powinien
podj¹æ kierowca po zaistnieniu wypadku,
wzory nalepek ostrzegawczych sygnalizu-
j¹cych zagro¿enia dominuj¹ce wszystkich klas
i opis tych zagro¿eñ oraz wykaz wyposa¿enia,
które powinno byæ przewo¿one w pojeŸdzie.

III.14.2. Instrukcje pisemne

Wzór instrukcji pisemnych:

III.14.3. Zaœwiadczenie ADR dla kierowcy

Kierowcy przewo¿¹cy towary niebez-
pieczne musz¹ posiadaæ zaœwiadczenie
wydane przez w³aœciw¹ w³adzê, stwierdza-
j¹ce, ¿e przeszli oni szkolenie i zdali egzamin w
zakresie wymagañ, które powinny byæ spe³-
nione podczas przewozu towarów niebez-
piecznych.

Kierowcy ci powinni przejœæ szkolenie
podstawowe i uzyskaæ zaœwiadczenie po kur-
sie podstawowym.

Dodatkowo:
- aby przewoziæ materia³y wybuchowe klasy

1, materia³y promieniotwórcze klasy 7, kie-
rowcy powinni przejœæ odpowiednie szkole-
nia specjalistyczne i uzyskaæ stosowne zaœ-
wiadczenia;

- przewóz towarów niebezpiecznych w cys-
ternach sta³ych lub w cysternach odejmo-
walnych o pojemnoœci powy¿ej 1m3 ,
w kontenerach-cysternach, w cysternach
przenoœnych o pojemnoœci powy¿ej 3m3

wymaga od kierowcy posiadania zaœwiad-
czenia po odpowiednim kursie specja-
listycznym.

Zgodnie z ADR 2011, wprowadzony zosta³
nowy wzór „zaœwiadczeñ ADR”, który obowi¹-
zywaæ bêdzie od 1 stycznia 2013 roku - do 31
grudnia 2012 roku wystawiane bêd¹
zaœwiadczenia zgodne z dotychczas obowi¹-
zuj¹cym wzorem z piêcioletnim okresem
wa¿noœci.

Wzór zaœwiadczenia ADR do 31.12.2012 r.

Dokument formatu A-7, blankiet koloru pomarañczowego
Wzór zaœwiadczenia ADR od 1.01.2013 r.
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III.14.5. Certyfikat pakowania du¿ego
kontenera lub pojazdu

Jest to dokument wymagany w przy-
padku, je¿eli przewóz drogowy du¿ego kon-
tenera lub pojazdu odbywa siê przed
przewozem morskim.

„Certyfikat pakowania du¿ego kontenera
lub pojazdu” powinien byæ zgodny z przepi-
sami rozdzia³u 5.4.2 Kodeksu IMDG.

III.15.1. Wyposa¿enie przeciwpo¿arowe

Ka¿da jednostka transportowa przewo¿¹ca
towary niebezpieczne powinna byæ wyposa-
¿ona w dodatkowe gaœnice w iloœci uzale¿-
nionej od jej dopuszczalnej masy ca³kowitej –
jak w poni¿szym zestawieniu:

III.15. Dodatkowe wyposa¿enie jednostki
transportowej

III.14.4. Œwiadectwo dopuszczenia pojazdu

Ka¿dy pojazd wchodz¹cy w sk³ad jednost-
ki transportowej przewo¿¹cej materia³y
wybuchowe klasy 1, przewo¿¹cej materia³y w
cysternach musi spe³niaæ dodatkowe wyma-
gania konstrukcyjne.

Do przewozu materia³ów wybuchowych
klasy 1 wymagane s¹ pojazdy odpowiadaj¹ce
wymaganiom konstrukcyjnym okreœlonym
kodami EX/II lub EX/III.
Przewóz w cysternach wymaga u¿ycia
pojazdu spe³niaj¹cego wymagania odpowied-
nie dla typu FL, AT lub OX – w zale¿noœci od
tego jakie s¹ w³aœciwoœci przewo¿onego
materia³u. Cysterna tak¿e musi posiadaæ
okreœlon¹ konstrukcjê, która wskazana jest za
pomoc¹ czteroelementowego kodu.

Wymagania ADR okreœlaj¹ce minimalne
wymagania konstrukcyjne pojazdu i cysterny
wskazane s¹ dla poszczególnych towarów
niebezpiecznych w Tabeli A w kolumnach
„Kod cysterny” i „Pojazd do przewozu w cys-
ternie” (brak tych kodów oznacza zakaz
przewozu materia³u w cysternie).

Dokumentem potwierdzaj¹cym spe³nienie
tych dodatkowych wymagañ konstrukcyjnych
jest „Œwiadectwo dopuszczenia pojazdu”
(wzór poni¿ej) wydawane przez w³aœciw¹
w³adzê (w Polsce jest to transportowy Dozór
Techniczny).
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Wzór œwiadectwa dopuszczenia zgodny z Rozporz¹dzeniem

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2012-02-15
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III.16. Ochrona towarów niebezpiecznych

Ochrona oznacza œrodki ostro¿noœci
podejmowane w celu zminimalizowania
ryzyka kradzie¿y lub u¿ycia towarów niebez-
piecznych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
prowadz¹cego do zagro¿enia ludzi, mienia lub
œrodowiska.

Wszystkie osoby uczestnicz¹ce w prze-
wozie towarów niebezpiecznych powinny sto-
sowaæ siê, odpowiednio do zakresu swoich
obowi¹zków, do wymagañ przepisów dzia³u
1.10 o ochronie towarów niebezpiecznych
(tzw. przepisy antyterrorystyczne).

s¹ towary, które mog¹ byæ u¿yte,
niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w za-
machach terrorystycznych i spowodowaæ
w ten sposób powa¿ne nastêpstwa w postaci
licznych ofiar lub masowych zniszczeñ.

PrzewoŸnicy, nadawcy i inni uczestnicy
przewozu, bior¹cy udzia³ w przewozie
towarów niebezpiecznych du¿ego ryzyka,
powinni przyj¹æ, wdro¿yæ i stosowaæ plan
ochrony okreœlony w ADR.

„Towarami niebezpiecznymi du¿ego

ryzyka”

14

III.15.2. Sprzêt ochrony ogólnej i indy-
widualnej

W ka¿dej jednostce transportowej po-
winno byæ przewo¿one wyposa¿enie, wymie-
nione w instrukcjach pisemnych, by – w razie
zaistnienia wypadku – za³oga pojazdu mog³a
wykonaæ dzia³ania okreœlone w tych instruk-
cjach:
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III.17. Ograniczenia przewozu przez tunele

Ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wyst¹pienia
powa¿nych wypadków podczas przewozu
towarów niebezpiecznych przez tunele, ADR
wprowadza ograniczenia przewozu towarów
niebezpiecznych przez tunele.

Tunele zosta³y podzielone na 5 kategorii
(A, B, C, D, E) ze wzglêdu na trzy g³ówne
zagro¿enia, które mog¹ spowodowaæ liczne
ofiary lub powa¿ne uszkodzenie konstrukcji
tunelu:
- wybuch,
- uwolnienie gazu truj¹cego lub lotnej cieczy

truj¹cej,
- po¿ar.

Przed tunelem powinien byæ ustawiony
znak zakazu wjazdu z podaniem kategorii tego
tunelu. Wczeœniej, na drodze, powinien byæ
znak wskazuj¹cy alternatywn¹ trasê przejazdu
dla pojazdów, których znak dotyczy.

Ka¿dy towar niebezpieczny ma przypo-
rz¹dkowany kod ograniczeñ przewozu przez
tunele, który podany jest w ADR, w kolumnie
15 Tabeli A.
Znaczenie kodów ograniczeñ przewozu przez
tunele w tabeli obok.

Uwaga: zakazy wjazdu do tuneli dotycz¹
wy³¹cznie pojazdów przewo¿¹cych towary
niebezpieczne w iloœciach dla których wyma-
gane jest oznakowanie pojazdu pomarañczo-
wymi tablicami ostrzegawczymi.

Informacjê (dla kierowcy ) o zakazie prze-
wozu danego towaru niebezpiecznego przez
oznakowane tunele drogowe umieszcza siê w
dokumencie przewozowym. Kod ograniczeñ
przewozu przez tunele, przyporz¹dkowany dla
danego towaru niebezpiecznego, powinien
byæ umieszczony bezpoœrednio po grupie
pakowania lub – w razie jej braku – po nume-
rach nalepek ostrzegawczych, np.:

UN 1203 BENZYNA , 3, II, (D/E)

Wpisywanie kodu ograniczeñ nie jest
wymagane, je¿eli przewidywana trasa prze-
wozu nie przebiega przez tunele, w których
obowi¹zuj¹ ograniczenia przewozów towarów
niebezpiecznych.
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III.18. Zwolnienia (wy³¹czenia)

ADR okreœla sytuacje, w których nie trzeba
stosowaæ przepisów ADR w ca³oœci lub
czêœciowo. S¹ to zwolnienia (wy³¹czenia) ca³-
kowite lub czêœciowe od stosowania przepi-
sów ADR. Dotycz¹ przewozu paliw p³ynnych,
gazów, wynikaj¹ z (miedzy innymi): charakte-
ru operacji transportowych, sposobu pakowa-
nia, iloœci przewo¿onych w jednostce trans-
portowej.

Mo¿liwoœæ stosowania zwolnieñ zapisana
jest w ADR, w przepisach ogólnych, w prze-
pisach szczególnych, w przepisach dotycz¹-
cych klasyfikacji towarów niebezpiecznych.
Dla transportu najwa¿niejsze s¹ zwolnienia
ca³kowite ze wzglêdu na sposób pakowania
(tzw. „LQ”) oraz czêœciowe ze wzglêdu na
iloœæ przewo¿on¹ w jednostce transportowej
(przepis 1.1.3.6.) i tylko te zwolnienia zostan¹
omówione.

III.18.1. Zwolnienia ca³kowite dla towarów
pakowanych w iloœciach ograniczonych
(Limited Quantities, LQ), dzia³ 3.4

Zwolnienie to dotyczy sytuacji, gdy towary
niebezpieczne pakowane s¹ w iloœciach nie
przekraczaj¹cych okreœlonych w ADR maksy-
malnych iloœci na opakowanie wewnêtrzne
oraz maksymalnej wagi sztuki przesy³ki. Sztuki
przesy³ki, spe³niaj¹ce te wymagania, które
mog¹ byæ przewo¿one z wykorzystaniem
zwolnienia „LQ”, musz¹ byæ w sposób charak-
terystyczny oznakowane - nie s¹ oznakowane
nalepkami ostrzegawczymi ADR. Przewóz taki
mo¿e byæ wykonany przez kierowcê bez
zaœwiadczenia ADR, w pojeŸdzie nie jest
wymagane dodatkowe wyposa¿enie w gaœ-
nice oraz sprzêt ochrony ogólnej i indywi-
dualnej. Nie jest te¿ wymagana, okreœlona
w ADR dla towarów niebezpiecznych, dodat-
kowa dokumentacja. Opakowania nie musz¹
byæ certyfikowane.

ADR 2011 wprowadzi³ szereg zmian w
przepisach dotycz¹cych tego zwolnienia. W
okresie do 30 czerwca 2015 roku, czyli
w okresie przejœciowym, mog¹ byæ nadal sto-
sowane przepisy dotycz¹ce towarów pako-
wanych w iloœciach ograniczonych (Limited
Quantities, LQ) zgodne z ADR 2009 jak i nowe,
wprowadzone przez ADR 2011. Nowe
bezwzglêdnie obowi¹zywaæ bêd¹ dopiero od 1
lipca 2015 r. Jednak, jeœli zgodnie z nowymi
wymaganiami, nowy limit na opakowanie
wewnêtrzne zosta³ obni¿ony i wynosi „0”, to
obowi¹zuj¹ wy³¹cznie przepisy ADR 2011.

Poni¿ej przedstawione s¹ wybrane wy-
magania ADR dotycz¹ce towarów pako-
wanych w iloœciach ograniczonych (Limited
Quantities, LQ).

Oznakowanie sztuki przesy³ki:
- ADR 2011 wprowadzi³ nowy znak do

oznakowania sztuk przesy³ki zawieraj¹cych
towary niebezpieczne. Wzór nowego znaku
przedstawiony jest poni¿ej:

- W okresie przejœciowym do 30 czerwca
2015 roku mo¿na bêdzie równolegle
stosowaæ oznakowanie obowi¹zuj¹ce do-
tychczas jak i nowe, od 1 lipca 2015 roku –
tylko nowe.
Poni¿ej, na rysunkach, przedstawione s¹
oznakowania sztuk przesy³ki:

Oznakowanie jednostki transportowej:
- Jednostki transportowe o dopuszczalnej

masie ca³kowitej (dmc) powy¿ej 12 ton
przewo¿¹ce sztuki przesy³ki z towarami
niebezpiecznymi pakowanymi w iloœciach
ograniczonych (tzw. LQ) w iloœci powy¿ej 8
ton brutto powinny byæ oznakowane z przo-
du i z ty³u literami LTD QTY (czarne litery
o wys. min. 65 mm na bia³ym tle). Zamiennie
mog¹ byæ oznakowane tablicami ostrze-
gawczymi barwy pomarañczowej. Zgodnie
z przepisami wprowadzonymi przez ADR
2011, mog¹ byæ te¿ oznakowane z przodu

i z ty³u nowym znakiem dla towarów pako-
wanych w iloœciach ograniczonych, przy
czym minimalne wymiary znaku powinny
wynosiæ 250 mm x 250 mm.
W okresie przejœciowym do 30 czerwca
2015 roku mo¿na bêdzie równolegle stoso-
waæ oznakowanie obowi¹zuj¹ce dotychczas
jak i nowe, od 1 lipca 2015 roku – tylko
nowe.
Poni¿ej, na rysunkach, przedstawione s¹
zasady oznakowania jednostki transpor-
towej:

- Kontenery przewo¿¹ce sztuki przesy³ki
z towarami niebezpiecznymi pakowanymi
w iloœciach ograniczonych w iloœci powy¿ej
8 ton brutto, znajduj¹ce siê na jednostkach
transportowych o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej (dmc) powy¿ej 12 ton, powinny byæ
oznakowane na wszystkich czterech œcia-
nach bocznych: literami LTD QTY (czarne
litery o wys. min. 65 mm na bia³ym tle),
chyba ¿e naniesiono na nie nalepki ostrze-
gawcze dotycz¹ce wszystkich przewo¿o-
nych towarów niebezpiecznych. Zgodnie
z przepisami wprowadzonymi przez ADR
2011, mog¹ byæ te¿ oznakowane na wszyst-
kich czterech œcianach bocznych znakiem
dla towarów pakowanych w iloœciach ogra-
niczonych, przy czym minimalne wymiary
znaku powinny wynosiæ 250 mm x 250 mm.
W okresie przejœciowym do 30 czerwca
2015 roku mo¿na bêdzie równolegle stoso-
waæ oznakowanie obowi¹zuj¹ce dotychczas
jak i nowe, od 1 lipca 2015 roku – tylko no-
we.

wymiary znaku na sztukach

przesy³ki 100 mm x100 mm

sztuki przesy³ki nadawane do przewozu

lotniczego powinny byæ zaopatrzone

w znak z liter¹ „Y” - powy¿ej
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Poni¿ej, na rysunkach, przedstawione s¹
zasady oznakowania kontenera:

Przed rozpoczêciem przewozu, nadawcy
towarów niebezpiecznych pakowanych w iloœ-
ciach ograniczonych powinni poinformowaæ
przewoŸnika o ca³kowitej masie brutto nada-
wanych towarów, w sposób mo¿liwy do udo-
wodnienia.

Nowoœci¹ wynikaj¹c¹ z ADR 2011, jest
(z uwzglêdnieniem okresu przejœciowego do
30 czerwca 2015 roku) koniecznoœæ cyklicz-
nego szkolenia osób bior¹cych udzia³ w prze-
wozie towarów niebezpiecznych pakowanych
w iloœciach ograniczonych.

III.18.2. Zwolnienie czêœciowe na podstawie
przepisu 1.1.3.6. ze wzglêdu na iloœæ
przewo¿on¹ w jednostce transportowej.

Zwolnienie mo¿e byæ stosowane tylko w przy-
padku opakowanych towarów niebezpiecz-
nych i dotyczy sytuacji, gdy towar przygoto-
wany jest na warunkach ADR, tzn. opakowania
s¹ certyfikowane (potwierdzeniem jest kod
certyfikacyjny opakowania, opisany w punkcie
III.10), sztuki przesy³ki oznakowane s¹ zgod-
nie z wymaganiami ADR odpowiednimi nalep-
kami ostrzegawczymi, znakiem dla materia³ów
zagra¿aj¹cych œrodowisku (jeœli jest wyma-
gany) oraz numerem UN i towar przewo¿ony
jest w iloœci nie przekraczaj¹cej, okreœlonego
w ADR, limitu na jednostkê transportow¹.

Jeœli spe³nione s¹ powy¿sze warunki i ³a-
dunek podlega czêœciowemu wy³¹czeniu
spod przepisów ADR, wówczas:
- kierowca nie musi mieæ zaœwiadczenia

ADR,
- jednostka transportowa nie musi byæ ozna-

kowana,
- kontener nie musi byæ oznakowany,
- w pojeŸdzie nie s¹ wymagana pisemne in-

strukcje,
- na wyposa¿eniu pojazdu nie musi znajdo-

waæ siê sprzêt ochrony ogólnej i indywidual-
nej,

- pojazd musi byæ wyposa¿ony w co naj-
mniej jedn¹ gaœnicê 2 kg.

W celu okreœlenia mo¿liwoœci zastoso-
wania czêœciowego zwolnienia ze wzglêdu na
iloœæ w przewo¿on¹ w jednostce transpor-
towej, ka¿dy towar niebezpieczny ma przy-
porz¹dkowan¹ kategoriê transportow¹, s¹ to
numery od 0 do 4, która wskazana jest w
kolumnie 15 Tabeli A.

Towary kategorii transportowej „0” nie
mog¹ byæ przewo¿one z wykorzystaniem
czêœciowego zwolnienia na podstawie prze-
pisu 1.1.3.6.

Towary kategorii transportowej „4” pod-
legaj¹ temu zwolnieniu i mog¹ byæ przewo-
¿one z wykorzystaniem przepisu 1.1.3.6 bez
ograniczenia ich iloœci przez ADR. Do kategorii
„4” zalicza siê opakowania po wiêkszoœci
towarów niebezpiecznych (czyli wiêkszoœæ
pró¿nych nieoczyszczonych opakowañ).

Je¿eli towary niebezpieczne nale¿¹ do tej
samej kategorii transportowej, to ich ma-
ksymalna iloœæ ca³kowita przypadaj¹ca na
jednostkê transportow¹ nie mo¿e przekroczyæ
iloœci wyra¿onej, w zale¿noœci od materia³u,
w kilogramach lub litrach: w przypadku kate-
gorii transportowej „1”- odpowiednio 20 lub
50, w przypadku kategorii transportowej „2” -
333, w przypadku kategorii transportowej „3”
- 1000.

Je¿eli przewo¿one towary niebezpieczne
nale¿¹ do ró¿nych kategorii transportowych,
to suma wyliczonych iloczynów (iloœæ mate-
ria³u jednej kategorii transportowej pomno¿o-
na przez odpowiedni dla tej kategorii mno¿nik)
nie mo¿e przekroczyæ wartoœci „1000” na
jednostkê transportow¹.

Od 1 lipca 2009 roku nie trzeba umie-
szczaæ poni¿szego zapisu w dokumencie
przewozowym: "£adunek nie przekracza
ograniczeñ podanych pod 1.1.3.6."

Ustalaj¹c mo¿liwoœæ korzystania z wy³¹-
czenia na podstawie przepisu 1.1.3.6. nie
uwzglêdnia siê towarów przewo¿onych na

podstawie innych, dopuszczonych przez ADR,
zwolnieñ.

Ustawa obowi¹zuje od 1 stycznia 2012
roku. Okreœla zasady prowadzenia dzia³alnoœci
w zakresie krajowego i miêdzynarodowego
przewozu drogowego, kolej¹ i ¿eglug¹ œródl¹-
dow¹ towarów niebezpiecznych oraz organy
i jednostki realizuj¹ce zadania zwi¹zane z tym
przewozem.

Wybrane definicje z Ustawy dotycz¹ce
przewozu drogowego:

– materia³ lub
przedmiot, który zgodnie z ADR, RID lub ADN
nie jest dopuszczony, odpowiednio, do prze-
wozu drogowego, przewozu kolej¹ lub
przewozu ¿eglug¹ œródl¹dow¹ albo jest
dopuszczony do takiego przewozu na
warunkach okreœlonych w tych przepisach;

– ka¿de przemieszczanie towarów
niebezpiecznych pojazdem po drodze publicz-
nej lub po innych drogach ogólnodostêpnych,
z uwzglêdnieniem postojów wymaganych
podczas tego przewozu oraz czynnoœci
zwi¹zanych z tym przewozem;

– podmioty wymienione w ADR, RID lub
ADN lub jednostka wojskowa, prowadz¹ce
dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z przewozem towarów
niebezpiecznych;

–
osoba fizyczna zatrudniona przez uczestnika
przewozu towarów niebezpiecznych albo
wykonuj¹ca czynnoœci na jego rzecz;

– dokument
potwierdzaj¹cy ukoñczenie przez kierowcê
kursu ADR i z³o¿enie z wynikiem pozytywnym
egzaminu dla kierowców wykonuj¹cych
przewóz drogowy towarów niebezpiecznych;

– pojazd samochodowy albo zespó³
pojazdów sk³adaj¹cy siê z pojazdu samocho-
dowego i przyczepy lub naczepy, lub z ci¹g-
nika rolniczego i przyczepy, w rozumieniu
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ru-
chu drogowym;

Wybrane zapisy Ustawy dotycz¹ce prze-
wozu drogowego.
- Zgodnie z ustaw¹, zezwala siê na przewóz

drogowy towarów niebezpiecznych, okreœ-
lonych w ADR jako towary dopuszczone do

IV. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z
2011 r., Nr 227, poz. 1367).

„Towar niebezpieczny”

„Przewóz drogowy towarów niebezpiecz-

nych”

„Uczestnik przewozu towarów niebezpiecz-

nych”

„Osoba wykonuj¹ca czynnoœci zwi¹zane

z przewozem towarów niebezpiecznych”

„Zaœwiadczen ie ADR”

„Pojazd”
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W.w. osoby wspó³dzia³aj¹ w niezbêdnym
zakresie z przedstawicielami organów dozoru
j¹drowego, Transportowego Dozoru Tech-
nicznego, Inspekcji Ochrony Œrodowiska.
Wykaz naruszeñ obowi¹zków lub warunków
wynikaj¹cych z ustawy lub ADR oraz wyso-
koœci kar pieniê¿nych za poszczególne naru-
szenia okreœla za³¹cznik do ustawy.

Miêdzynarodowa umowa ADR oraz Ustawa o
przewozie towarów niebezpiecznych to
podstawowe akty prawne, które w Polsce
reguluj¹ przewozy drogowe towarów niebez-
piecznych. Ponadto jest jeszcze szereg
krajowych ustaw i rozporz¹dzeñ wp³ywa-
j¹cych na te przewozy w sposób poœredni,
które nie zosta³y omówione w tym opraco-

waniu. Celem tych wszystkich przepisów jest
zwiêkszenie bezpieczeñstwa przewozu towa-
rów niebezpiecznych.

doradca ds. bezpieczeñstwa w transporcie
towarów niebezpiecznych (DGSA)
mgr in¿. Bo¿ena Konarska
tel: 58 620 06 28, 0 602-318-248,
www.adr.pomorze.pl
e-mail: biuro@adr.pomorze.pl

V. Zakoñczenie

przewozu, wy³¹cznie na warunkach okreœ-
lonych w tych przepisach.

- Przepisów ustawy nie stosuje siê do prze-
wozu drogowego towarów niebezpiecznych
w przypadkach wskazanych w ADR.

- Przy krajowym przewozie nie obowi¹zuj¹
wymagania ADR dotycz¹ce u¿ywania
jêzyków innych ni¿ jêzyk polski.

- Obowi¹zki uczestnika przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych okreœlone s¹
w ADR.

- Uczestnik przewozu drogowego obowi¹zany
jest wyposa¿yæ osobê wykonuj¹c¹ przewóz
towarów w wymagane dokumenty, o któ-
rych mowa w ADR.

- Uczestnik przewozu towarów niebez-
piecznych obowi¹zany jest przeszkoliæ

osoby wykonuj¹ce czynnoœci zwi¹zane
z przewozem drogowym towarów niebez-
piecznych zatrudnione przez niego lub
wykonuj¹ce na jego rzecz czynnoœci
zwi¹zane z przewozem towarów niebez-
piecznych przed podjêciem tych czynnoœci,
w zakresie odpowiednim do odpowiedzial-
noœci i obowi¹zków tych osób. Szkolenie
powinno byæ okresowo uzupe³niane w celu
uwzglêdnienia zmian w przepisach dotycz¹-
cych przewozu towarów niebezpiecznych.
szkolenie to prowadzi doradca (DGSA) lub
osoba posiadaj¹ca wiedzê i wykszta³cenie
niezbêdne do zapewnienia prawid³owego
przebiegu szkolenia. Osoba przeprowadza-
j¹ca szkolenie potwierdza na piœmie przesz-
kolenie tych osób.

- Uczestnik przewozu towarów niebez-
piecznych jest obowi¹zany wyznaczyæ na
swój koszt co najmniej jednego doradcê do
spraw bezpieczeñstwa przewozu towarów
niebezpiecznych (DGSA). Obowi¹zek
wyznaczenia doradcy nie dotyczy uczestni-
ków wykonuj¹cych przewóz towarów
niebezpiecznych ka¿dorazowo w iloœciach
mniejszych ni¿ okreœlone w ADR.

- Do kierowania pojazdem przewo¿¹cym
towary niebezpieczne w przewozie drogo-
wym, w stosunku do którego ADR wymaga
ukoñczenia przez jego kierowcê kursu ADR,
jest uprawniona osoba, która posiada wa¿ne
zaœwiadczenie ADR.

- Kontrolê przewozu towarów niebez-
piecznych przeprowadzaj¹:
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Dynamicznie rozwijaj¹cy siê po II wojnie
œwiatowej transport samochodowy w pow-
szechnej opinii zacz¹³ stwarzaæ powa¿ne
zagro¿enie dla œrodowiska naturalnego. W tym
kontekœcie w wielu publikacjach ich autorzy
zaczêli lansowaæ teoriê

, opart¹ na pojêciu kosztów
zewnêtrznych. Pojêcie to wprowadzi³ do nauki
ekonomii A.C. Pigou. Twierdzi³ on, ¿e koszty
wytworzenia towarów mog¹ nie mieæ pokrycia
w spo³ecznych kosztach tej produkcji. Przed-
siêbiorcy ponosz¹ tylko koszty funkcjono-
wania swoich przedsiêbiorstw, natomiast nie
ponosz¹ kosztów spo³ecznych w postaci np.
zanieczyszczenia œrodowiska. Istnieje wiêc
ró¿nica miêdzy kosztem pojedynczego przed-
siêbiorcy a kosztem spo³ecznym. Ta ró¿nica
zosta³a nazwana

.
Przez pojêcie kosztu zewnêtrznego rozu-

mie siê zazwyczaj te koszty wytworzenia us³u-
gi czy towaru, które nie s¹ odzwierciedlone
w cenie i w tej sytuacji s¹ ponoszone przez
ca³e spo³eczeñstwo. Aby tak siê nie dzia³o w
przypadku transportu, internalizacja jego
kosztów ma na celu obliczenie wszelkich strat,
jakie wywo³uje ten rodzaj dzia³alnoœci, aby
w nastêpnej kolejnoœci obci¹¿yæ nimi prze-
woŸników z poszczególnych ga³êzi transportu.

Na ten temat ukaza³y siê w Unii Europej-
skiej dwie zielone ksiêgi. Pierwsza ksiêga –

– wydana w 1995 r. dotyczy³a
zasad konkurencji miêdzy ga³êziami trans-
portu. Komisja Europejska mocno zaakcen-
towa³a w tym dokumencie rolê kosztów
zewnêtrznych transportu . W nastêpnych
latach okaza³o siê jednak, ¿e precyzyjna inter-
nalizacja kosztów transportu jest zadaniem
bardzo trudnym.

Drug¹ ksiêgê – „

– wydano
w 1998 r. Ksiêga ta zasygnalizowa³a mo¿li-
woœæ wprowadzania op³at internalizacyjnych
za korzystanie z dróg.

17 maja 2006 r. ukaza³a siê dyrektywa nr
38/2006 w sprawie pobierania op³at za
u¿ytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciê¿arowe . Znalaz³o siê w niej
zobowi¹zanie, zgodnie z którym, najpóŸniej do
10 czerwca 2008 r., Komisja przedstawi
przejrzysty, zrozumia³y i powszechnie stoso-
wany model oceny kosztów zewnêtrznych,
jako podstawy obliczania w przysz³oœci op³at
za korzystanie z infrastruktury wraz z analiz¹
skutków internalizacji kosztów zewnêtrznych
w odniesieniu do wszystkich ga³êzi transportu.

Jednak ich oszacowanie i roz³o¿enie na
poszczególne ga³êzie transportu okaza³o siê
zadaniem bardzo trudnym, niejednoznacznym
i skomplikowanym, które poch³onê³o wiele lat
pracy ró¿nych zespo³ów i ekspertów. Przegl¹d
najnowszych teorii i praktyk naukowych,
dotycz¹cych obliczania wartoœci pieniê¿nych
kosztów czynników zewnêtrznych, zosta³
nawet zebrany w specjalnej publikacji pt.
"

.
W rezultacie, Komisja w 2008 r. przygo-

towa³a dwa komunikaty i skierowa³a je do
Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekono-
miczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów pt.

oraz

. Wdro¿enie tej strategii mia³o
oznaczaæ, ¿e op³aty za korzystanie z dróg
zostan¹ podniesione, nie bêd¹ ju¿ bowiem
obejmowaæ tylko kosztów budowy i utrzyma-
nia dróg, jak przewidywa³a dyrektywa nr
62/1999, ale tak¿e koszty zewnêtrzne zwi¹za-
ne z oddzia³ywaniem na œrodowisko.

Jednak¿e Parlament, po zapoznaniu siê
z powy¿szymi dokumentami uzna³, ¿e Komisja
nie zrealizowa³a swoich zadañ, poniewa¿ nie
zdo³a³a opracowaæ i przedstawiæ w³aœciwego
modelu oceny kosztów zewnêtrznych i nie
przygotowa³a analizy ich skutków . Tak wiêc
prace nad strategi¹ i jej wdro¿eniem trwa³y
nadal. Ich koñcowym efektem sta³a siê dyrek-
tywa Parlamentu i Rady nr 76/2011 z dnia 27
wrzeœnia 2011 r. zmieniaj¹ca dyrektywê nr
62/1999 w sprawie pobierania op³at za
u¿ytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciê¿arowe .

Dyrektywa przynosi szereg nowych b¹dŸ
zmodyfikowanych definicji, które warto na
wstêpie przytoczyæ.
1. (w wersji angielskiej )

oznacza teraz okreœlon¹ kwotê nale¿n¹ za
przejazd pojazdem, ustalan¹ na podstawie
odleg³oœci pokonanej w ramach danej
infrastruktury i rodzaju pojazdu, obejmuj¹-
c¹: a/ op³atê infrastrukturaln¹ i/lub b/ op³atê
z tytu³u kosztów zewnêtrznych.

2. (w wersji angiel-
skiej ) oznacza op³atê
pobieran¹ w celu odzyskania kosztów
budowy, utrzymania, eksploatacji i rozwoju
infrastruktury ponoszonych w danym pañs-
twie cz³onkowskim, a wiêc obejmuje
pobierane dotychczas tradycyjne myto lub
winietê za korzystanie z dróg.

3.
(w wersji angielskiej )
oznacza op³atê pobieran¹ w celu odzyskania
kosztów ponoszonych w danym pañstwie
cz³onkowskim, zwi¹zanych z zanieczysz-
czeniem powietrza lub zanieczyszczeniem
ha³asem spowodowanymi ruchem drogo-
wym.

4.

(w wersji angielskiej
) oznacza koszt szkód

spowodowanych uwolnieniem py³u zawie-

internalizacji kosztów
transportu

efektem (kosztem) zew-
nêtrznym

Op³ata za przejazd

Op³ata infrastrukturalna

Op³ata z tytu³u kosztów zewnêtrznych

Koszt zwi¹zany z zanieczyszczeniem po-
wietrza spowodowanym ruchem drogo-
wym

„W kierunku sprawiedliwych i efektywnych

cen w transporcie – warianty internalizacji

zewnêtrznych kosztów transportu w Unii

Europejskiej”

Sprawiedliwa odp³atnoœæ

za korzystanie z infrastruktury – za³o¿enia do

wspólnego systemu op³at za infrastrukturê

transportu w Unii Europejskiej”

Podrêcznik szacowania kosztów zew-

nêtrznych w sektorze transportu" („Handbook

on estimation of external cost in the transport

sektor”)

„Ekologiczny transport” „Strategia na

rzecz wdro¿enia internalizacji kosztów

zewnêtrznych”

toll

infrastructure charge

external-cost charge

cost of traffic-

based air pollution

1

2

3

4

5

6

7

Op³aty internalizacyjne w transporcie drogowym
staj¹ siê faktem

1 Towards fair and efficient pricing in transport – policy options for internalizing the external costs of transport in the European Union, KOM 1995, nr 691, wersja ostateczna.
2 Fair payment for infrastructure use – a phased approach to a common transport infrastructure charging framework in the European Union, KOM 1998, nr 466, wersja ostateczna.
3 Dyrektywa nr 38/2006 nowelizowa³a dyrektywê nr 62/1999 z 17 czerwca 1999 r. o takim samym tytule.
4 KOM 2008, nr 433, wersja ostateczna.
5 KOM 2008, nr 435, wersja ostateczna.
6 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. dotycz¹ca transportu przyjaznego dla œrodowiska oraz internalizacji kosztów zewnêtrznych, DzUrz EU z 2010 r., nr C87.
7 Dz.Urz. UE nr 269, 14.10.2011.
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szonego oraz prekursorów ozonu, takich jak
tlenek azotu i lotne zwi¹zki organiczne,
w trakcie eksploatacji pojazdu.

5.

(w wersji angielskiej
) oznacza koszt

szkód spowodowanych ha³asem emitowa-
nym przez pojazdy lub wywo³anym od-
dzia³ywaniem miêdzy pojazdami a powierz-
chni¹ drogi.

6.

(w wersji angielskiej
) oznacza ³¹czne

wp³ywy z op³aty z tytu³u kosztów zew-
nêtrznych w danym okresie podzielone
przez liczbê pojazdokilometrów pokona-
nych na odcinkach drogi, na których w tym
okresie pobierana jest op³ata.

Tak wiêc op³aty internalizacyjne bêd¹
uwzglêdniaæ dwa czynniki – zanieczyszczenie
powietrza oraz szkodliwe skutki wywo³ywane
przez ha³as. Nie uwzglêdniono natomiast
innych czynników, jak np. finansowych skut-
ków wypadków drogowych.

W czêœci wprowadzaj¹cej do postanowieñ
dyrektywy stwierdzono, ¿e promocja trans-
portu, organizowanego z poszanowaniem
zasady zrównowa¿onego rozwoju, jest jed-
nym z kluczowych elementów wspólnej,
unijnej polityki transportowej. Aby osi¹gn¹æ
ten cel, nale¿y ograniczyæ wp³yw sektora tran-
sportu na zmianê klimatu oraz jego negatyw-
ne oddzia³ywanie na œrodowisko, a w szcze-
gólnoœci zmniejszyæ, utrudniaj¹ce mobilnoœæ,
zatory komunikacyjne oraz zanieczyszczenie
powietrza i zanieczyszczenie ha³asem, szko-
dz¹ce zdrowiu i œrodowisku. Wymaga to za-
tem dalszego stosowania zasady "u¿ytkownik
p³aci" oraz rozwijania i wdra¿ania zasady
"zanieczyszczaj¹cy p³aci" we wszystkich
ga³êziach transportu.

Dalej, autorzy dyrektywy stwierdzaj¹,
¿e w cenach transportu nale¿y lepiej
odzwierciedliæ koszty zwi¹zane z zanieczysz-
czeniem powietrza i zanieczyszczeniem
ha³asem spowodowanymi ruchem drogo-
wym. Pozwoli to zoptymalizowaæ u¿ytkowanie
infrastruktury, zmniejszyæ zanieczyszczenia
lokalne oraz przeciwdzia³aæ zatorom komu-
nikacyjnym jak najmniejszym kosztem dla
gospodarki, poprzez zachêcanie do wykorzys-
tywania bardziej ekologicznych technologii
pojazdów, optymalizacjê rozwi¹zañ logis-
tycznych oraz ograniczenie pustych przebie-
gów. W poœredni sposób op³aty internaliza-
cyjne mog¹ odegraæ znacz¹c¹ rolê w zmniej-

szaniu zu¿ycia paliwa i walce ze zmian¹
klimatu.

Za³o¿enia te powinny znaleŸæ zastoso-
wanie do wszystkich ga³êzi transportu, cho-
cia¿ stopniowo i z uwzglêdnieniem ich specy-
ficznej charakterystyki. Na pierwszy ogieñ
poszed³ wszak¿e transport drogowy. Jak na
razie nie s³ychaæ, aby trwa³y prace nad zasto-
sowaniem op³at internalizacyjnych w innych
ga³êziach transportu.

Wspomina siê tak¿e, ¿e pañstwa cz³on-
kowskie powinny mieæ co prawda mo¿liwoœæ
odzyskiwania w formie op³aty za przejazd jak
najwiêkszej czêœci kosztów infrastruktury i ko-
sztów zewnêtrznych dopuszczonych na mocy
dyrektywy, lecz powinny mieæ tak¿e mo¿li-
woœæ zdecydowania o pobieraniu op³at (z ty-
tu³u jednego lub obu rodzajów kosztów)

. Dotyczy to dróg, które
poprawiaj¹ dostêp do regionów peryferyjnych,
œródl¹dowych i wyspiarskich oraz podnosz¹
ich konkurencyjnoœæ.

Aby lepiej odzwierciedliæ koszt zwi¹zany
z zanieczyszczeniem powietrza, op³ata z tytu³u
kosztów zewnêtrznych zosta³a w dyrektywie
zró¿nicowana w zale¿noœci od typu dróg
(podmiejskie i miêdzymiastowe) i rodzaju
pojazdów (normy euro), a w przypadku ha³asu
spowodowanego ruchem drogowym – od
poszczególnych czêœci doby, a wiêc nocy
i dnia, oraz od rodzaju drogi (podmiejska i miê-
dzymiastowa). Op³aty bêd¹ mia³y zastosowa-
nie do wszystkich pojazdów o dmc powy¿ej
3,5 tony.

Wa¿ny jest równie¿ zapis mówi¹cy o tym,
¿e pañstwa cz³onkowskie nie mog¹ stosowaæ
wobec u¿ytkowników zni¿ek ani ulg w odnie-
sieniu do tej czêœci op³aty za przejazd, która
jest zwi¹zana z op³at¹ z tytu³u kosztów zew-
nêtrznych, poniewa¿ istnieje du¿e ryzyko, ¿e
bezpodstawnie dyskryminowa³yby one pewne
kategorie u¿ytkowników.

Autorzy dyrektywy ¿ywi¹ przekonanie, ¿e
obci¹¿anie kosztami zewnêtrznymi poprzez
pobieranie op³at za przejazd bêdzie mia³o
wiêkszy wp³yw na decyzje u¿ytkowników, je-
¿eli bêd¹ oni posiadali wiedzê na temat takich
kosztów. Dlatego koszty te musz¹ byæ
wyodrêbnione w zestawieniu, na rachunku lub
w równowa¿nym dokumencie wydawanym
przez operatora pobieraj¹cego op³aty za
przejazd. Co wiêcej, dokument taki powinien
u³atwiæ przewoŸnikom przenoszenie kosztów
zwi¹zanych z op³atami z tytu³u kosztów zew-
nêtrznych na nadawców lub innych klientów.

W obszarach górskich, opisanych w bada-
niu:

, wykonanym na
zlecenie Komisji Europejskiej w roku 2004,
powinno siê zezwoliæ na pobieranie wy¿szych
op³at z tytu³u kosztów zewnêtrznych, o ile
obiektywne dane naukowe dowiod¹, ¿e
zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie
ha³asem maj¹ bardziej szkodliwe skutki w tych
obszarach górskich ze wzglêdu na okolicz-
noœci geograficzne i zjawiska fizyczne, takie
jak nachylenie dróg, inwersje temperatury lub
"efekt amfiteatralny" w dolinach.

Przed wdro¿eniem nowego systemu
pobierania op³at za przejazd, przewiduj¹cego
op³atê z tytu³u kosztów zewnêtrznych,
pañstwa cz³onkowskie musz¹ przekazaæ
Komisji:
a/ precyzyjne informacje na temat lokalizacji

odcinków dróg, na których ma byæ pobie-
rana op³ata z tytu³u kosztów zewnêtrznych,
klasy pojazdów, typu dróg oraz dok³adnych
okresów, wed³ug których ró¿nicowana
bêdzie op³ata z tytu³u kosztów zew-
nêtrznych;

b/ przewidzian¹ op³atê z tytu³u kosztów zew-
nêtrznych wyliczan¹ na podstawie œredniej
wa¿onej oraz przewidywane ³¹czne wp³ywy;

c/ w stosownych przypadkach nazwê organu
wyznaczonego do celów ustalania wyso-
koœci op³at oraz nazwisko jego przedsta-
wiciela;

d/ parametry, dane i informacje konieczne do
wyjaœnienia sposobu stosowania metody
obliczeniowej okreœlonej w za³¹czniku III a.

W przypadku pojawienia siê w¹tpliwoœci,
pañstwo cz³onkowskie dostosuje propono-
wan¹ op³atê z tytu³u kosztów zewnêtrznych
tak, aby by³a ona zgodna z decyzj¹ Komisji.

Co prawda decyzje w sprawie krajowych
wydatków publicznych, w tym wykorzystania
wp³ywów uzyskanych w wyniku wykonania
dyrektywy, zgodnie z zasad¹ pomocniczoœci,
le¿¹ w kompetencjach pañstw cz³onkowskich,
tym niemniej znalaz³o siê w niej zalecenie, aby
dodatkowe wp³ywy pochodz¹ce z op³at z
tytu³u kosztów zewnêtrznych, lub równo-
wa¿nik finansowej wartoœci tych wp³ywów,
wykorzystaæ do zwiêkszenia zrównowa¿o-
nego charakteru transportu, w tym do realizacji
m.in. takich celów, jak:
a/ zmniejszenie u Ÿród³a zanieczyszczeñ spo-

wodowanych przez transport drogowy;
b/ z³agodzenie u Ÿród³a skutków zanieczysz-

czenia spowodowanego przez transport
drogowy;

Koszt zwi¹zany z zanieczyszczeniem
ha³asem spowodowanym ruchem
drogowym

Op³ata z tytu³u kosztów zewnêtrznych
wyliczana na podstawie œredniej wa¿onej

na
ni¿szym poziomie lub niepobieraniu takich
op³at w ogóle

cost of

traffic-based noise pollution

weighted average

external-cost charge

"Obszary górskie w Europie: Analiza

obszarów górskich w pañstwach cz³onkow-

skich UE, pañstwach przystêpuj¹cych i innych

pañstwach europejskich"
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Wartoœci w tabeli 1 mo¿na pomno¿yæ
przez wspó³czynnik, wynosz¹cy maksymalnie
2, w przypadku obszarów górskich w zakresie,
w jakim jest to uzasadnione nachyleniem dróg,
wysokoœci¹ lub inwersjami temperatury.

Wartoœci z tabeli 2 mo¿na równie¿ pomno-
¿yæ przez maksymalny wspó³czynnik 2 w przy-
padku obszarów górskich.

Poniewa¿ mamy do czynienia z aktem
prawnym o charakterze dyrektywy, pañstwa
cz³onkowskie s¹ zobligowane do implemen-
tacji jej postanowieñ do prawodawstwa
krajowego. Maj¹ one wprowadziæ w ¿ycie
przepisy ustawowe, wykonawcze i admini-
stracyjne, niezbêdne do wykonania dyrekty-
wy, w terminie do dnia 16 paŸdziernika 2013,
a tekst tych przepisów przekazaæ niez-

w³ocznie Komisji. Op³aty internalizacyjne po-
winny zacz¹æ obowi¹zywaæ od 1 stycznia
2014 r.

(Janusz Neider)

c/ poprawê parametrów pojazdów w zakresie
emisji CO2 i zu¿ycia energii;

d/ poprawê bezpieczeñstwa drogowego;
e/ zapewnienie bezpiecznych miejsc parkin-

gowych.

Przy ustalaniu op³at pañstwa cz³on-
kowskie maja postêpowaæ wed³ug zasady
skutecznej polityki cenowej, czyli stosowaæ
cenê zbli¿on¹ do krañcowego kosztu spo³ecz-
nego u¿ytkowania pojazdu, którego dotyczy
op³ata.

Jak ju¿ wspomniano, dla potrzeb dyrekty-
wy nr 76/2011 opracowany zosta³ przez
Komisjê model obliczania kosztów zew-
nêtrznych zwi¹zanych z zanieczyszczeniem
powietrza i zanieczyszczeniem ha³asem. S¹
one ustalane zgodnie z minimalnymi
wymaganiami i metodami, na podstawie
wzorów zamieszczonych w za³¹czniku III a.
Op³aty te z kolei nie mog¹ przekraczaæ
wartoœci maksymalnych okreœlonych w za-
³¹czniku III b (tab. 1 i 2).

W dyrektywie du¿y nacisk k³adzie siê na
zachêcanie przewoŸników do korzystania
z pojazdów ekologicznych. W zwi¹zku z tym
samochody ciê¿arowe, które spe³niaj¹ naj-
surowsze normy emisji euro, bêd¹ zwolnione
z op³aty z tytu³u kosztów zewnêtrznych,
odnosz¹cej siê do zanieczyszczenia powie-
trza, w okresie czterech lat od daty rozpoczê-
cia stosowania normy, okreœlonej w odpo-
wiednich przepisach.

Tab. 1. Maksymalny koszt zwi¹zany z zanieczyszczeniem powietrza, który mo¿na uj¹æ w op³atach

(w eurocentach za pojazdokilometr)

* op³ata bêdzie obowi¹zywaæ po 31.12.2013
** op³ata bêdzie obowi¹zywaæ po 31.12.2017

Tab. 2. Maksymalny koszt zwi¹zany z zanieczyszczeniem ha³asem, który mo¿na uj¹æ w op³atach

(w eurocentach za pojazdokilometr)
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W Polsce przewozi siê kolej¹ rocznie oko³o
20 mln ton towarów niebezpiecznych. Porów-
nuj¹c dane statystyczne oko³o 90 % tych
towarów, to ropa i produkty ropopochodne, jak
benzyny i oleje napêdowe oraz reszta - gazy
techniczne, g³ównie propan-butan i kwas siar-
kowy. Spó³ka Lotos Kolej zrealizowa³a prze-
wozy paliw oraz wyrobów pochodnych ropy
naftowej wiêksze o 40,4 % masy ³adunków
i wykona³a pracê wiêksz¹ o 38,3 % ni¿ w roku
poprzednim (2011 r.,8,5 mln ton, 3,4 mld
tkm). Du¿¹ te¿ dynamik¹ wzrostu, mierzon¹
iloœci¹ przewiezionej masy ³adunków, wyka-
zuj¹ siê produkty chemiczne, które zanotowa³y
wzrost masy a¿ o 19 %. Mimo wzrostu
przewozów tych ³adunków, liczba zdarzeñ
zwi¹zanych z ich przewozem zmniejszy³a siê,
co jest zjawiskiem korzystnym dla przewoŸ-
nika, jak i dla samego œrodowiska naturalnego.

,
stanowi za³¹cznik C do Konwencji o miêdzy-
narodowym przewozie kolejami (COTIF).
Aktualne wydanie tego regulaminu wesz³o
w ¿ycie 1 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2011, nr
137, poz. 804, 2009, nr 167, poz. 1318).

Regulamin RID sk³ada siê z siedmiu czêœci
obejmuj¹cych:
- czêœæ 1 – Przepisy ogólne,
- czêœæ 2 – Klasyfikacja,
- czêœæ 3 – Wykazy towarów niebezpiecznych,

przepisy specjalne oraz wy³¹czenia w zwi¹z-
ku z iloœciami ograniczonymi i wy³¹czonymi
(tabele A i B),

- czêœæ 4 – U¿ywanie opakowañ, DPPL, opa-
kowañ du¿ych, cystern przenoœnych, zbior-
ników metalowych i kontenerów-cystern
z tworzywa sztucznego wzmocnionych w³ó-
knem,

- czêœæ 5 – Procedury ekspedycyjne,
- czêœæ 6 – Przepisy dotycz¹ce budowy i ba-

dañ dla opakowañ, DPPL, opakowañ du¿ych,
cystern przenoœnych, cystern metalowych
i kontenerów-cystern z tworzywa sztucznego
wzmocnionych w³óknem,

- czêœæ 7 – Przepisy o warunkach przewozu,
za³adunku, wy³adunku, manipulowaniu ³a-
dunkiem.

Przepisy tego regulaminu s¹ stosowane
na obszarze Polski w czasie przewozu
kolejami towarów niebezpiecznych, zarówno

przy przewozie krajowym, jak i miêdzy-
narodowym CIM.

Regulamin RID w zawiera prze-
pisy ogólne, okreœlaj¹ce zakres jego obowi¹-
zywania, wskazuj¹c nazwy towarów niebez-
piecznych niedopuszczonych do przewozu
kolejami, jak i towary niebezpieczne dopusz-
czone do takiego przewozu z uwzglêdnieniem
ograniczeñ wynikaj¹cych z potrzeby zapew-
nienia innym ³adunkom bezpiecznych warun-
ków przewozu. Ograniczenie to dotyczy, np.
pakowania niektórych towarów z innymi
towarami, u¿ytkowania œrodków transportu, w
tym sposobu wykonywania czynnoœci ³adun-
kowych.

Przepisy te maj¹ zastosowanie w szcze-
gólnoœci do:
- klasyfikacji towarów, w tym kryteriów klasy-

fikacyjnych oraz odpowiednich metod
badawczych,

- u¿ywania opakowañ (obejmuj¹c pakowanie
razem),

- u¿ywania cystern, i ich nape³niania,
- procedur wysy³kowych (obejmuj¹ce ozna-

kowanie, jednostki transportowe, a tak¿e
wymagane dokumenty i informacje),

- przepisów z zakresu konstrukcji, badania
i dopuszczania opakowañ i cystern,

- u¿ywania jednostek transportowych (w tym
za³adunku, ³adowania razem i roz³adunku).

Tak¿e z uwagi na charakter operacji
transportowych np. mo¿na towary niebez-
pieczne przewoziæ w opakowaniach stoso-
wanych w obrocie detalicznym i przeznaczo-
nym do u¿ytku osobistego, jednak pod warun-
kiem nie dopuszczenia do uwolnienia siê
zawartoœci b¹dŸ z zastosowaniem materia³ów
ratunkowych, w tym dla ochrony ludzkiego
¿ycia lub œrodowiska naturalnego (pkt 1.1.3.1
RID).

Regulamin RID okreœla równie¿ wymogi
przy przewozie kolejowo-drogowym, - mor-
skim oraz – lotniczym, a tak¿e zawiera defi-
nicje wielu pojêæ technicznych i prawnych
oraz jednostek miar sformu³owanych w prze-
pisach. W tym regulaminie u¿yto wielu pojêæ
m.in.:
- , co oznacza zaliczenie do

okreœlonego zagro¿enia (ma³e, œrednie,
du¿e),

- skrót , okreœla Miêdzynarodow¹ kon-

wencjê o bezpiecznych kontenerach, spo-
rz¹dzon¹ 2 grudnia 1972 r. w Genewie (Dz.
U. 1984, nr 24, poz. 118),

- , co oznacza du¿y pojemnik do prze-
wozu luzem,

- , okreœla list
przewozowy, zgodnie z umow¹ przewozu
lub list wagonowy zgodnie umow¹ AVV,

- oznacza Europejsk¹ Normê,
- , co okreœla wieloelementowy

kontener do gazu,
- , oznacza naczynie

przeznaczone do przewozu gazów silnie
sch³odzonych skroplonych,

- , co okreœla przedsiêbiorstwo,
które wykonuje przewóz na podstawie
umowy przewozu lub bez niej.

Przepisy te wskazuj¹ te¿ obowi¹zki
poszczególnych uczestników procesu prze-
wozowego w zakresie zapewnienia bezpie-
czeñstwa przewozu i wykonawstwa czynnoœci
z nim zwi¹zanych. Obowi¹zkiem nadawcy jest
dostarczyæ do przewozu towar, który spe³nia
warunki regulaminu RID, przy tym upewniæ
siê, czy jest zaklasyfikowany i dopuszczony do
przewozu. Natomiast odbiorca przesy³ki jest
zobowi¹zany nie zwlekaæ, bez istotnych po-
wodów, z przyjêciem towaru, a tak¿e dokonaæ
przepisowego oczyszczenia oraz odka¿enia
wagonów i kontenerów oraz dopilnowaæ aby
na wagonach nie pozosta³y ¿adne nalepki
ostrzegawcze i tablice identyfikacyjne.
Regulamin RID okreœla równie¿ obowi¹zki
osoby pakuj¹cej towar niebezpieczny, a tak¿e
operatora kontenera-cysterny (pkt 1.4.3.4-5
RID). Wskazane zosta³y te¿ obowi¹zki doradcy
do spraw bezpieczeñstwa przewozu towarów
niebezpiecznych transportem kolejowym.

W regulaminu RID zamieszczona
jest klasyfikacja towarów niebezpiecznych
wraz z przyjêtymi zasadami klasyfikacji i
kryteriami. Klasyfikacja RID, podobnie jak
umowa europejska o miêdzynarodowym
przewozie drogowym towarów niebezpiecz-
nych (ADR), zalicza wszystkie towary niebez-
pieczne do jednej z 9 klas:
Klasa 1. Materia³y wybuchowe i przedmioty

z materia³em wybuchowym,
Klasa 2. Gazy,
Klasa 3. Materia³y ciek³e zapalne,

Regulamin miêdzynarodowego przewo-
zu kolejami towarów niebezpiecznych

czêœci 1

grupa pakowania

CSC

DPPL

dokument przewozowy

EN
MEGC

naczynie kriogeniczne

przewoŸnik

czêœci 2

Regulamin RID
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Klasa 4.1. Materia³y sta³e zapalne, materia³y
samoreaktywne i materia³y sta³e
wybuchowe odczulone,

Klasa 4.2. Materia³y samozapalne,
Klasa 4.3. Materia³y wydzielaj¹ce w zetkniê-

ciu z wod¹ gazy zapalne,
Klasa 5.1. Materia³y utleniaj¹ce,
Klasa 5.2. Nadtlenki organiczne,
Klasa 6.1. Materia³y truj¹ce,
Klasa 6.2. Materia³y zakaŸne,
Klasa 7. Materia³y promieniotwórcze,
Klasa 8. Materia³y ¿r¹ce,
Klasa 9. Ró¿ne materia³y i przedmioty nie-

bezpieczne.

Towary niebezpieczne, objête tytu³em
klasy, s¹ okreœlone na podstawie w³aœciwoœci
fizycznych, chemicznych i fizjologicznych
tych towarów, stwarzaj¹cych okreœlone za-
gro¿enia. Materia³y nie wymienione z nazwy,
w³¹cznie z roztworami i mieszaninami, powin-
ny byæ klasyfikowane zgodnie ze stopniem
stwarzanego przez nie zagro¿enia. Przepisy
szczególne dla poszczególnych klas 1-9
obejmuj¹ kryterium (tytu³ klasy), materia³y
i przedmioty niedopuszczone do przewozu
oraz wykaz pozycji zbiorczych (kod klasy,
numer UN, nazwa materia³u).

Ponadto materia³y, z wyj¹tkiem zaliczo-
nych do klas 1, 2, 5.2, 6.2 i 7 oraz materia³ów
samoreaktywnych 4.1 zosta³y przyporz¹dko-
wane do tzw. grup pakowania, na podstawie
stwarzanego przez nie zagro¿enia:
- - materia³y stwarzaj¹ce

du¿e zagro¿enie,
- - materia³y stwarzaj¹ce

œrednie zagro¿enie,
- - materia³y stwarzaj¹ce

ma³e zagro¿enie (pkt 2.1.1.3 RID).
Grupy pakowania s¹ okreœlone równie¿

w wykazie towarów niebezpiecznych (tabela
UN). Dla okreœlonych towarów podane zosta³y
nazwy materia³ów i przedmiotów niebez-
piecznych, które nie s¹ dopuszczone do prze-
wozu kolejami.

regulaminu RID zawiera wykazy
towarów niebezpiecznych (tabele A oraz B),
przepisy specjalne oraz wy³¹czenia w zwi¹zku
z iloœciami ograniczonymi i wy³¹czonymi.

danego towaru
jest czêœci¹ nazwy pozycji w tabeli A, która
opisuje towar i jest wydrukowana wielkimi
literami. Czêœæ nazwy towaru zamieszczona
ma³ymi literami nie jest uwa¿ana za element
nazwy oficjalnej.

Ka¿dy wiersz tabeli A tego dzia³u dotyczy
materia³u lub przedmiotu, który jest okreœlo-

nym numerem UN. Je¿eli jednak materia³y lub
przedmioty nale¿¹ce do jednego numeru UN
maj¹ ró¿ne w³aœciwoœci chemiczne i fizyczne,
to podlegaj¹ ró¿nym przepisom przewozowym
i tym samym numerem UN mo¿e byæ objêtych
kilka kolejnych wierszy.

Tabela A wskazuje w kilkunastu kolum-
nach w porz¹dku numerycznym UN zasad-
nicze informacje o towarach niebezpiecznych,
m.in. czterocyfrowy numer UN, nazwa towaru,
klasa, kod klasyfikacyjny, grupa pakowania,
nalepki ostrzegawcze, iloœci ograniczone,
iloœci wy³¹czone, instrukcje pakowania,
instrukcje dla cystern przenoœnych i kontene-
rów dla przewozu towaru luzem, kody
cysterny (cysterny RID), przewóz towaru
luzem, za³adunek, wy³adunek i manipulo-
wanie, numer identyfikacyjny zagro¿enia
wskazany na pomarañczowej tablicy. Infor-
macje w poszczególnych kolumnach s¹
zamieszczone w postaci liter i cyfr, których
objaœnienie zawarte jest w okreœlonych
przepisach RID, podanych w nag³ówku danej
kolumny.

Tabela B zawiera wykaz towarów niebez-
piecznych w porz¹dku alfabetycznym wraz
numerem UN, kodem nomenklatury towa-
rowej NHM (Zharmonizowany Spis Towarów) i
kolumn¹ uwagi, dla zamieszczenia wska-
zówek dotycz¹cych danego towaru (za³¹cznik
3 do Karty UIC 221). Wskazania kodu NHM w
regulaminie RID nie maj¹ jednak mocy
prawnej.

Przepisy regulaminu RID
obejmuj¹ sprawy dotycz¹ce u¿ywania
opakowañ, du¿ych pojemników do przewozu
luzem (DPPL), opakowañ du¿ych, cystern
przenoœnych, zbiorników metalowych i
kontenerów-cystern z tworzywa sztucznego
wzmocnionych w³óknem. Towary niebez-
pieczne powinny byæ pakowane do nale¿ytej
jakoœci opakowañ, ³¹cznie z DPPL i opa-
kowaniami du¿ymi, które musz¹ byæ wystar-
czaj¹co mocne, aby wytrzymaæ wstrz¹sy oraz
czynnoœci ³adunkowe, normalnie wystêpuj¹ce
podczas przewozu, w tym przemieszczanie
miêdzy jednostkami transportowymi i miêdzy
jednostkami transportowymi a magazynami,
jak równie¿ ka¿de zdjêcie z palety lub wyjêcie
z opakowania zbiorczego, w celu maj¹cego
nast¹piæ przenoszenia rêcznego lub
mechanicznego.

Opakowania te, ³¹cznie z DPPL, powinny
byæ wykonane i zamykane, tak aby by³y w sta-
nie zapobiec jakiemukolwiek ubytkowi, ich
zawartoœci w normalnych warunkach przewo-
zu, na skutek wibracji, nag³ych zmian tempe-

ratury, wilgotnoœci lub ciœnienia i powinny byæ
zamkniête zgodnie z dostarczonymi przez
dostawców instrukcjami (pkt 4.1.1.1 RID).

Przepisy specjalne pakowania maj¹
zastosowanie dla materia³ów klasy 1, 2, 5.2,
6.2, 7 i materia³ów samoreaktywnych klasy
4.1 RID oraz pakowanych razem; tak samo
dotyczy to u¿ywanych wagonów-cystern,
kontenerów-cystern i innych pojemników.

U¿ywanie cystern przenoœnych do prze-
wozu materia³ów klas 1 i 3 do 9 powinno byæ
wystarczaj¹co zabezpieczone przed uszko-
dzeniem zbiornika i wyposa¿enia obs³ugo-
wego w wyniku bocznego i pod³u¿nego
uderzenia oraz przewrócenia. Zgodnie z prze-
pisami ogólnymi dla przewozu gazów nie-
sch³odzonych stosuje siê MEGC-UN, które nie
mog¹ byæ nape³nione ponad najwy¿sz¹
dopuszczaln¹ masê brutto. Regulamin RID
zawiera równie¿ regulacjê w sprawie u¿ywania
rozmaitych cystern do przewozu odpadów,
nape³nianych podciœnieniowo w postaci
cieczy, zakwalifikowanych jako zapalne (pkt
4.5.2.2 RID).

W RID zosta³y zamieszczone
przepisy dotycz¹ce procedur ekspedycyjnych
towarów niebezpiecznych, których znajomoœæ
jest niezbêdna dla przewoŸników kolejowych
i ich us³ugobiorców, w tym szczególnie przy
przewozie materia³ów promieniotwórczych
(klasa 7). Ka¿dorazowo przy przesy³ce, nie-
zale¿nie od zatwierdzenia przewozu materia-
³ów promieniotwórczych konieczne jest
równie¿ powiadomienie w³adzy w³aœciwej o
przewozie do miejsca przeznaczania. Powia-
domienia nale¿y dokonaæ w ci¹gu co najmniej
7 dni, przed rozpoczêciem przewozu.
Œwiadectwa musz¹ byæ wydane przez
w³aœciw¹ w³adzê dla wzorów np. materia³u
promieniotwórczego s³aborozpraszalnego
oraz na warunkach przewozów specjalnych.
Poszczególne sztuki przesy³ki powinny byæ
oznakowane w sposób czytelny i trwa³y
numerem identyfikacyjnym zawartego w niej
towaru, poprzedzonego literami UN. W przy-
padku przedmiotów nieopakowanych,
oznakowanie ich nale¿y nanieœæ np. na samym
³adunku. Sztuka przesy³ki, zawieraj¹ca
materia³y promieniotwórcze, powinna
posiadaæ równie¿ trwa³y napis, informuj¹cy o
nadawcy lub/i odbiorcy przesy³ki (pkt 5.1.5.4
RID).

Przepisy RID przewiduj¹ równie¿
znakowanie i stosowanie nalepek ostrzegaw-
czych, np. na sztukach przesy³ek, oddzielnych
dla poszczególnych klas zagro¿eñ, posiadaj¹-
cych kszta³t rombu o d³ugoœci boku co

I grupa pakowania

II grupa pakowania

III grupa pakowania

Czêœæ 3

Oficjalna nazwa przewozowa

czêœci 4

czêœci 5
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najmniej 100 mm, m.in. znakowanie ma-
teria³ów zagra¿aj¹cych œrodowisku. Na ka¿dej
z tych nalepek jest wskazana

. Tak¿e tekst tych nalepek powinien byæ
dobrze czytelny, nieœcieralny i odporny na
dzia³anie warunków atmosferycznych (pkt.
5.2.2.2.2 RID).

Du¿e nalepki ostrzegawcze nale¿y umiesz-
czaæ na zewnêtrznej powierzchni, np. na
wagonach, kontenerach wielkich, cysternach
przenoœnych. Te nalepki maj¹ takie same
oznaczenia graficzne, lecz s¹ wiêksze, o wy-
miarach co najmniej 250 x 250 mm. Ponadto
przy towarach, dla których w tabeli A, w ko-
lumnie 20 wskazano numer identyfikacyjny
zagro¿enia ³adowanych np. do wagonów-
cystern, kontenerów–cystern i innych opako-
wañ, w tym wagonu lub kontenera, w którym
bêd¹ przewo¿one zapakowane materia³y
promieniotwórcze z jednym numerem UN na
warunkach u¿ywania wy³¹cznego i bez innych
materia³ów niebezpiecznych, na ich œcianach
bocznych musi byæ umieszczona tablica
pomarañczowa o wymiarach min. 30 cm x 40
cm (w liczniku - numer identyfikacyjny zagro-
¿enia, w mianowniku - numer identyfikacyjny
materia³u UN).

Stosowane s¹ te¿ nalepki ostrzegawcze
dla oznaczenia materia³ów przewo¿onych
w podgrzanym stanie (czerwony trójk¹t z ter-
mometrem) oraz nalepki dotycz¹ce sposobu
wykonania czynnoœci manewrowych i rozrz¹-
dowych (trójk¹t czerwony z czarnym wykrzyk-
nikiem lub trzy trójk¹ty). Wagony-cysterny,
przeznaczone dla przewozu gazów skroplo-
nych, skroplonych silnie sch³odzonych lub
rozpuszczonych, powinny byæ oznaczone
nieodblaskowym pomarañczowym paskiem o
szerokoœci oko³o 30 cm, który otacza na
wysokoœci osi pod³u¿nej zbiornika (pkt 5.3.5
RID).

W celu zapewnienia wiêkszego bezpie-
czeñstwa przy przewozie towarów niebez-
piecznych, przepisy RID oprócz znaku „X”
zakreœlonego w przewidzianym polu listu
przewozowego przewiduj¹ równie¿

, jak:
- numer UN poprzedzony literami UN wraz

z oficjaln¹ nazw¹ przewozow¹;
- kod klasyfikacyjny dla materia³ów i przed-

miotów klasy 1 oraz numer klasy 7 dla mate-
ria³ów promieniotwórczych;

- numery wzorów nalepek dla materia³ów
i przedmiotów pozosta³ych klas RID

- oznaczenia grupy pakowania, któr¹ mog¹
poprzedzaæ litery GP, np. GP III, czy VG z jê-
zyka niemieckiego lub odpowiednie inicja³y

z jêzyka francuskiego i angielskiego;
- numer identyfikacyjny zagro¿enia, który

poprzedzi numer identyfikacyjny materia³u
UN, jeœli stosowane jest oznakowanie
tablicami o barwie pomarañczowej (pkt
5.4.1.1.1. RID).

W regulaminie RID jest zamieszczony
równie¿ wzór formularza

mog¹cy mieæ charakter deklaracji
towaru niebezpiecznego i certyfikatu pakowa-
nia kontenera.

Przepisy RID dotycz¹ budowy
i badañ m.in. opakowañ, du¿ych pojemników,
cystern przenoœnych i kontenerów-cystern
i zawieraj¹ wymogi techniczne ich projekto-
wania i konstrukcji. Spoœród rozmaitych 22
rodzajów opakowañ mo¿na wymieniæ zasad-
nicze 4 grupy: bêbny i beczki wykonane z ró¿-
nych materia³ów, podobnie – skrzynie, worki
i opakowania (z³o¿one). Wszystkie te opako-
wania poddawane s¹ badaniom odpornoœci,
np. na uderzenie przy swobodnym spadku,
szczelnoœci, ciœnienia wewnêtrznego i odpor-
noœci na nacisk przy piêtrzeniu.

Oddzielnie okreœlone zosta³y wymogi
odnoœnie budowy i badañ wytrzyma-
³oœciowych opakowañ dla materia³ów i wymo-
gów dla naczyñ ciœnieniowych UN oraz
nieoznaczonych symbolem UN oraz dla
naczyñ ciœnieniowych nie bêd¹cych naczy-
niami ciœnieniowymi UN projektowanych i bu-
dowanych zgodnie z normami, które nie s¹
projektowane i budowane zgodnie z normami
UN lub dla materia³ów zakaŸnych kategorii A
klasy 6.2 oraz klasy 7.

Wymogi dotycz¹ce ich budowy oraz
badañ zosta³y nastêpuj¹co sformu³owane:
- wyraŸne oznakowanie, podstawowymi i do-

datkowymi informacjami,
- wymagania szczególne dla DPPL meta-

lowych, elastycznych, ze sztywnego tworzy-
wa sztucznego, z³o¿onych z naczynia wew-
nêtrznego z tworzywa sztucznego, tekturo-
wego i drewnianego,

- badanie wytrzyma³oœci, na podnoszenie od
do³u i do góry, na nacisk, przy piêtrzeniu,
szczelnoœci,

- badanie wytrzyma³oœci, na ciœnienie wew-
nêtrzne (hydrauliczne), na spadek, na roz-
dzieranie, na spadek z przewracaniem, przy
podnoszeniu le¿¹cego i badanie na drgania.

Oddzielne przepisy s¹ zawarte w sprawie
budowy i badania opakowañ du¿ych, cystern
przenoœnych i MEGC-UN oraz wagonów-
cystern i kontenerów-cystern, a tak¿e innych
cystern i wagonów. Okreœlono wymagania

dotycz¹ce projektowania, budowy i wyposa-
¿enia kontenerów-cystern, w³¹cznie z nadwo-
ziami wymiennymi-cysternami z tworzyw
sztucznych wzmocnionych w³óknem; cystern
podciœnieniowych do odpadów i kontenerów
do przewozu towaru luzem.

RID zawiera przepisy o warun-
kach przewozu, za³adunku, wy³adunku i mani-
pulowaniu ³adunkiem. Do przewozu powinien
byæ wykorzystany tylko taki kontener wielki,
który jest konstrukcyjnie zdatny do u¿ytku. Pod
pojêciem „konstrukcyjnie zdatny do u¿ytku’’
okreœla siê kontener, który nie ma powa¿nych
defektów, takich jak elementy konstrukcyjne,
jak: belki wzd³u¿ne, górne i dolne, belki
poprzeczne, górne i dolne, belki drzwi, belki
poprzeczne pod³ogi, s³upki naro¿ne naro¿a
mocuj¹ce. Za „powa¿ne defekty” uwa¿a siê
wszelkie wgniecenia lub wygiêcia elementu
konstrukcyjnego o g³êbokoœci wiêkszej ni¿ 19
mm. Kontener nale¿y sprawdziæ przed za-
³adunkiem, celem upewnienia siê, czy nie
zawiera pozosta³oœci poprzedniego ³adunku i
czy w pod³odze i œcianach wewnêtrznych nie
ma wystaj¹cych elementów (pkt 7.1.4 RID).

Towar ma byæ za³adowany luzem w konte-
nerach do przewozu towaru luzem, konte-
nerach lub wagonach tylko wtedy gdy taki
sposób przewozu wyraŸnie dopuszcza przepis
specjalny wskazany przez kod literowo-cyfro-
wy rozpoczynaj¹cy siê literami „BK” lub „VW”
podany w dziale 3.2 tabeli A kolumnie 10 lub
17 oraz dodatkowo do tego rozdzia³u
przestrzegane s¹ przepisy rozdzia³u 7.3.2 lub
rozdzia³u 7.3.3 RID. Materia³y sta³e w stanie
luzem powinny byæ tak za³adowane i równo-
miernie rozmieszczone, aby zminimalizowaæ
mo¿liwoœæ przesuwu ³adunku, mog¹c¹ dopro-
wadziæ do uszkodzenia kontenera lub wagonu,
lub do wydostania siê towaru niebezpiecznego
na zewn¹trz. Przewóz towaru luzem jest
dopuszczony w wagonach z otwieranym
dachem lub kontenerach wielkich zamkniê-
tych.

Przepisy o przewozie w cysternach umo¿-
liwiaj¹ taki przewóz tylko wtedy je¿eli w dziale
3.2 tabeli A kolumna 10 lub 12 jest wskazany
kod cysterny, a ponadto je¿eli w³adza w³aœci-
wa wyda zezwolenie na przewóz.

Przy za³adunku towarów powinny byæ
przestrzegane przepisy obowi¹zuj¹ce na stacji
nadania. Przed za³adunkiem wagon lub
kontener powinien byæ sprawdzony na
zewn¹trz i wewn¹trz dla upewnienia siê, czy
nie ma uszkodzeñ mog¹cych wp³ywaæ na
trwa³oœæ wagonu lub kontenera. Ka¿dy wagon
lub kontener wielki za³adowany materia³em lub

klasa zagro¿enia
RID

nanie-
sienie w liœcie niezbêdnych danych informa-
cyjnych

multimodalnego
dokumentu przewozowego towarów niebez-
piecznych

czêœci 6

Czêœæ 7
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przedmiotami klasy 1 (materia³y wybuchowe)
i oznakowany du¿ymi nalepkami ostrzegaw-
czymi musi byæ poprzedzony odstêpem co
najmniej 18 m lub odstêpem poprzez 2
wagony dwuosiowe lub 1 wagon cztero- lub
wiêcej osiowy (pkt 7.5.3 RID). Wagony i
kontenery powinny byæ w razie potrzeby
wyposa¿one w urz¹dzenia mocuj¹ce roz-
mieszczenie towarów niebezpiecznych. Pod-

czas prac za- i wy³adunkowych sztuki
przesy³ki z towarami niebezpiecznymi powin-
ny byæ chronione przed uszkodzeniami.

Wagony i kontenery wielkie po przewozie
towarów niebezpiecznych luzem, przed po-
nownym za³adunkiem powinny byæ odpo-
wiednio oczyszczone, je¿eli nowy ³adunek nie
jest takim samym towarem niebezpiecznym,
jak za³adowany poprzednio.

Znajomoœæ przepisów RID maj¹cych znaczn¹
objêtoœæ, bo blisko 900 stron tekstu jest
konieczna w praktyce przewozowej, gdy¿
zapewnia, zarówno bezpieczeñstwo przewozu
³adunku, jak i sprawn¹ realizacjê procesu
transportowego oraz ochronê œrodowiska
naturalnego.

( Dr Edward Mendyk)

Przyst¹pienie Unii Europejskiej do Konwencji
o miêdzynarodowych przewozach kolejowych (COTIF)

Dziesi¹te Zgromadzenie ogólne Miêdzy-
rz¹dowej Organizacji Miêdzynarodowych
Przewozów Kolejowych (OTIF) , obraduj¹ce
podczas sesji nadzwyczajnej w dniach 22– 23
czerwca 2011 r. w Bernie, zatwierdzi³o przys-
t¹pienie Unii Europejskiej do Konwencji
o miêdzynarodowych przewozach kolejowych
(COTIF) z dnia 9 maja 1980 r. Podstawê
prawn¹ akcesu stanowi przepis artyku³u 38
konwencji, wprowadzony do niej protoko³em
zmian z 3 czerwca 1999 r. (tzw. protokó³
wileñski), ustanawiaj¹c mo¿liwoœæ przyst¹-
pienia do konwencji dla

Akt przyst¹pienia, sformu³owany w pos-
taci umowy miêdzy uk³adaj¹cymi siê stro-
nami, poprzedza obszerna preambu³a, w której
przytacza siê zasadnicze motywy oraz cele
nawi¹zywanej wspó³pracy, a mianowicie:
wspomaganie Organizacji OTIF na drodze do
osi¹gniêcia jej g³ównego zamierzenia, jakim
jest promowanie, usprawnianie i u³atwianie
miêdzynarodowych przewozów kolejowych,
zarówno pod wzglêdem prawnym, jak i tech-
nicznym. Podejmowane wspó³dzia³anie obyd-
wu organizacji w dziedzinie transportu kolejo-

wego odpowiada tak¿e w pe³ni za³o¿eniom
strategii polityki transportowej Komisji
Europejskiej, przedstawionej w jej kolejnej
Bia³ej Ksiêdze, opublikowanej 28 marca 2011
r., a zak³adaj¹cej m.in. rozszerzenie miêdzy-
narodowych przewozów kolejowych na
relacje wykraczaj¹ce poza granice euro-
pejskie.

W traktacie ustanawiaj¹cym Wspólnotê
Europejsk¹ , jednym z obszarów wspólnej po-
lityki gospodarczej jest transport (art. 3 ust. 1 f
traktatu), w najszerszym tego s³owa znacze-
niu. Przyjêta w tym zakresie strategia rozwoju
tej dziedziny gospodarki w poszczególnych
pañstwach zmierza³a do utworzenia w ramach
Wspólnoty zintegrowanego rynku transpor-
towego, podlegaj¹cego wspólnym, jednolitym
regulacjom prawnym. W œlad za aktami poli-
tycznymi Rady Europejskiej, odnoœne organy
Wspólnoty, wyposa¿one w kompetencje
stanowienia prawa, normuj¹c odpowiednio
proces integracji rynku transportowego, w tym
rynku kolejowego, rozpoczê³y w³asn¹ dzia³al-
noœæ legislacyjn¹. Punktem wyjœcia dla
realizacji tego przedsiêwziêcia w odniesieniu
do transportu kolejowego jest jedna z naj-
bardziej znanych dyrektyw, mianowicie

dyrektywa b. Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej 91/440 z 29.07.1991 r. w spra-
wie rozwoju kolei Wspólnoty, wytyczaj¹ca
kierunek przemian, jakie powinny siê na tym
polu dokonaæ w poszczególnych pañstwach
wspólnotowych, w celu utworzenia wspól-
nego rynku us³ug kolejowych. Dla nale¿ytego
przeprowadzenia procesu integracyjnego
i sprawnego funkcjonowania rynku transpor-
towego nale¿a³o zatem ustanowiæ odpo-
wiednie ramy prawne, uwzglêdniaj¹c przy tym
fakt, ¿e procesem tym trzeba obj¹æ nie tylko
rynek wewnêtrzny Wspólnoty, ale i rynek
kolejowy rozprzestrzeniaj¹cy siê daleko poza
wspólnotowe granice, siêgaj¹c do Chin, na
Bliski Wschód a na po³udniu a¿ do krajów
Maghrebu (Algieria, Maroko, Tunezja). W pañ-
stwach Wspólnoty, bêd¹cych jednoczeœnie
cz³onkami Konwencji COTIF, stanowi¹cej
system miêdzynarodowego kolejowego pra-
wa przewozowego, rozpoczêto w ten sposób
stanowienie drugiego, wspólnotowego sys-
temu prawnego, normuj¹cego m.in. miêdzy-
narodowe przewozy kolejowe.

W tym miejscu warto przypomnieæ, ¿e
pierwszy system prawny w Europie, normu-
j¹cy jednolicie miêdzynarodowe kolejowe
przewozy powsta³ w 1890 roku. By³a to

1

2

„…regionalnych

organizacji integracji gospodarczej, maj¹cych

kompetencje stanowienia w³asnego prawo-

dawstwa…”

1 Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) – organizacja miêdzyrz¹dowa, utworzona przez strony Konwencji COTIF, zrzeszaj¹ca 46 pañstw
z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej. Miêdzynarodowe kolejowe prawo przewozowe, jakie uosabia Konwencja COTIF znajduje zastosowanie do przewozów towarowych
wykonywanych na sieci kolejowej, licz¹cej w sumie 250.000 km, nie licz¹c przewozów ¿eglug¹ morsk¹ i œródl¹dow¹. G³ównym celem organizacji jest promowanie, usprawnianie
i u³atwianie miêdzynarodowej komunikacji kolejowej w oparciu o przepisy konwencji oraz dalsze rozszerzanie zakresu obowi¹zywania prawa przewozowego COTIF na bezpoœrednie
kolejowe przewozy towarowe liniami l¹dowymi, morskimi i ¿eglugi œródl¹dowej.

2 Wspólnota Europejska – organizacja miêdzynarodowa powsta³a na mocy jednego z Traktatów Rzymskich z 25 marca 1957 r .,bêd¹ca podstaw¹ wspó³pracy w ramach Unii Europejskiej.
Najpierw, do roku 1993, nosi³a nazwê Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), nastêpnie Traktatem z Maastricht z 1 listopada 1993 r. ustanowiono Uniê Europejsk¹ oraz zmieniono
nazwê EWG na Wspólnotê Europejsk¹. Na mocy Traktatu Lizboñskiego z 1 grudnia 2009 r. Unia Europejska zast¹pi³a Wspólnotê Europejsk¹, przejmuj¹c wszystkie jej kompetencje.
Nabywaj¹c tym¿e traktatem osobowoœæ prawn¹, Unia Europejska z dotychczasowego zwi¹zku polityczno – gospodarczego pañstw sta³a siê organizacj¹ miêdzynarodow¹ w prawno-
miêdzynarodowym tego s³owa znaczeniu.
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Konwencja miêdzynarodowa o przewozie
towarów kolejami, nazywana od miejsca jej
podpisania „berneñsk¹”. Konwencja berneñ-
ska ustanawia³a zespó³ norm prawnych
reguluj¹cych miêdzynarodowe przewozy
towarów kolejami, tworz¹c tym samym pierw-
sze w Europie miêdzynarodowe kolejowe
prawo przewozowe, jako podstawê prawn¹ do
wykonywania bezpoœrednich przewozów
towarowych w komunikacji miêdzynarodowej
miêdzy pañstwami stronami konwencji.
Polska przyst¹pi³a do Konwencji berneñskiej
w dniu 24 lutego 1922 roku. Konwencja,
nowelizowana wielokrotnie w ci¹gu przesz³o
stuletniego okresu obowi¹zywania, stanowi
niezmiennie podstawê prawn¹ wykonywania
miêdzynarodowych przewozów kolejowych
miêdzy jej sygnatariuszami, ostatnio wed³ug
stanu prawnego na l lipca 2006, jako
Konwencja o miêdzynarodowych przewozach
kolejowych (COTIF), z dnia 9 maja 1980 r.
w brzmieniu przyjêtym protoko³em zmian,
ujêtych w tzw. protokole wileñskim, z dnia 3
czerwca 1999 r.
Miêdzyrz¹dowa Organizacja Miêdzynaro-
dowych Przewozów Kolejowych (OTIF), jest
równie¿ wyposa¿ona w kompetencje stano-
wienia w³asnego prawodawstwa. W wyniku
podjêcia przez Wspólnotê w³asnej dzia³al-
noœci legislacyjnej, w pañstwach bêd¹cych
jednoczeœnie sygnatariuszami Konwencji
COTIF zaczê³y obowi¹zywaæ równolegle dwa
systemy prawne. Systemy te, stanowione
przez dwie merytorycznie odrêbne organizacje
miêdzynarodowe, ustalaj¹ czêsto odmienne
regulacje prawne dla tych samych czynnoœci
wykonywanych przez przewoŸników kolejo-
wych przy obs³udze przewozów miêdzy-
narodowych, unormowanych wczeœniej
przepisami konwencji COTIF.

Rozbie¿noœci miêdzy obydwoma syste-
mami prawnymi staj¹ siê szczególnie
konflikto-genne na gruncie miêdzynarodowe-
go kolejowego prawa przewozowego. Od-
mienne regulacje prawne w kluczowej kwestii
prawa przewozowego, jakim jest odpowie-
dzialnoœæ przewoŸnika za niewykonanie lub
nienale¿yte wykonanie umowy przewozu oraz
zwi¹zana z tym wysokoœæ odszkodowañ

(limitowane lub nielimitowane), staj¹ siê
przedmiotem licznych sporów rozstrzyganych
dopiero w postêpowaniu procesowym. Nie-
spójne w obydwu systemach s¹ równie¿
terminy prekluzji roszczeñ z umowy przewozu.
Powa¿ne rozbie¿noœci ujawni³y siê tak¿e
w przedmiocie regulacji prawnych technicznej
strony przewozów (np. za³. F do COTIF) ,
u¿ytkowania przez przewoŸników infra-
struktury kolejowej (za³. E do COTIF) czy te¿
dopuszczenia do eksploatacji urz¹dzeñ kolejo-
wych (za³. G do COTIF) .

Ten dualizm prawny sta³ siê zarzewiem
licznych konfliktów i sporów prawnych toczo-
nych miêdzy odnoœnymi gremiami obydwu
organizacji. S¹ to spory trudne do rozstrzyga-
nia nawet przez s¹dy, a to ze wzglêdu na brak
zarówno w prawodawstwie wspólnotowym, a
nastêpnie unijnym, jak i w Konwencji COTIF,
odpowiedniej normy kolizyjnej, która wskazy-
wa³aby, jakie normy, spoœród obowi¹zuj¹cych
równolegle dwóch systemów prawnych,
nale¿y zastosowaæ w danym przypadku.
Normy kolizyjnej w pe³nym tego s³owa
znaczeniu nie stanowi³ bowiem przepis art. 66
CIM 1980 (sprzed nowelizacji COTIF 1999) ,
gdy¿ odnosz¹c siê do ograniczonej liczby
organizacji miêdzynarodowych nie ma on
charakteru ogólnego. Dwie przyk³adowo tam
wymienione organizacje miêdzynarodowe
(EWWiS i EWG) nie wyczerpuj¹ bowiem
wszystkich, do których nale¿¹ sygnatariusze
Konwencji COTIF.

Niespójny stan prawny spowalnia³
w znacznym stopniu proces integracji i nie
sprzyja³ bie¿¹cemu funkcjonowaniu unijnego
rynku transportowego. Sytuacja ta uleg³a
dopiero zasadniczej zmianie, kiedy to na mocy
przepisu artyku³u 38 znowelizowanej Kon-
wencji COTIF, decyzj¹ Miêdzyrz¹dowej Orga-
nizacji Miêdzynarodowych Przewozów Kole-
jowych (OTIF), Unia Europejska zosta³a przyjê-
ta w poczet cz³onków Konwencji COTIF.

Wniosek w sprawie przyst¹pienia do
Konwencji COTIF by³ przygotowany ju¿
w 2003 r. czyli jeszcze w czasie funkcjono-
wania Wspólnoty Europejskiej, jednak¿e akces
nie móg³ nast¹piæ przed wprowadzeniem w ¿y-
cie odpowiednich zmian w Konwencji COTIF

1980, dokonanych tam protoko³em wileñ-
skim, które wesz³y w ¿ycie 1 lipca 2006 r.
W tych zmianach bowiem znalaz³ siê dopiero
m.in. przepis artyku³u 38, umo¿liwiaj¹cy
przyst¹pienie do konwencji tak¿e regionalnym
organizacjom integracji gospodarczej.

W wyniku zasadniczych merytorycznych
zmian, jakie wprowadza do konwencji protokó³
wileñski, osi¹gniêto w du¿ej mierze pewne
zbli¿enie czy wrêcz ujednolicenie niektórych
postanowieñ konwencji z odnoœnymi regula-
cjami prawnymi Wspólnoty, a nastêpnie Unii
Europejskiej ( od 1 grudnia 2009 r.). Pewne
rozbie¿noœci wprawdzie pozosta³y jeszcze, ale
doprowadzenie do pe³nej harmonizacji w tym
wzglêdzie bêdzie o wiele ³atwiejsze w sytuacji
prawnej zaistnia³ej po dokonanym akcesie.
W obecnym stanie rzeczy, równie¿ Unii Euro-
pejskiej, jako pe³noprawnemu cz³onkowi Kon-
wencji COTIF, przys³uguje prawo inicjowania
odpowiednich zmian w jej przepisach. Ich
przeg³osowanie na forum Organizacji OTIF nie
bêdzie nastrêcza³o ¿adnego problemu, gdy¿
wœród 47 sygnatariuszy konwencji , pañstwa
unijne dysponuj¹ zdecydowan¹ wiêkszoœci¹
g³osów.

Sygnatariusze Konwencji COTIF, bêd¹cy
jednoczeœnie cz³onkami Unii Europejskiej,
przyjmuj¹c j¹ w poczet cz³onków konwencji
zdawali sobie sprawê, ¿e pewne nadal po-
zostaj¹ce rozbie¿noœci miêdzy obydwoma
systemami prawnymi mog¹, jeszcze przez
pewien czas powodowaæ konflikty prawne.
W celu ograniczenia do minimum zaistnienia
takiej sytuacji, uk³adaj¹ce siê strony za-
mieœci³y w umowie akcesyjnej odpowiedni¹
klauzulê, wskazuj¹c¹ jednoznacznie, jaki
system prawny bêdzie w³aœciwy przy roz-
strzyganiu (polubownym lub procesowym)
tego rodzaju spraw. W Konwencji COTIF,
zawarto wprawdzie przepis maj¹cy znamiona
klauzuli kolizyjnej ( art. 3 § 3), jednak¿e
zawê¿onej do kwestii priorytetu w zakresie
wype³niania zobowi¹zañ miêdzy sygnatariu-
szami konwencji, bêd¹cymi jednoczeœnie
cz³onkami Unii Europejskiej. Chodzi tu o zo-
bowi¹zania wynikaj¹ce z realizacji celów
funkcjonowania konwencji, okreœlone w arty-
kule 2 i 4 COTIF. Przepis ten mia³ zapewniaæ

3

4

5

6

7

8

3 Dz.U. z 2007 r. Nr 100, poz. 674 i 675.
4 Przepisy ujednolicone o zatwierdzaniu norm technicznych oraz przyjmowaniu ujednoliconych przepisów technicznych stosowanych do urz¹dzeñ kolejowych przeznaczonych do

miêdzynarodowego przewozu (APTU).
5 Przepisy ujednolicone o umowie u¿ytkowania infrastruktury w miêdzynarodowej komunikacji kolejowej (CUI).
6 Przepisy ujednolicone o dopuszczeniu technicznym urz¹dzeñ kolejowych przeznaczonych do miêdzynarodowego przewozu (ATMF).
7 Art. 66 CIM/1980:

8 Sygnatariusze Konwencji COTIF: 46 pañstw + Unia Europejska.

Postanowienia Przepisów ujednoliconych nie maj¹ pierwszeñstwa przed postanowieniami przyjêtymi przez niektóre pañstwa dla ich wzajemnych komunikacji w formie
specjalnych umów, takich jak Traktat o Europejskiej Wspólnocie Wêgla i Stali oraz Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej.
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zgodnoœæ systemów prawnych Unii Euro-
pejskiej i Organizacji OTIF, lecz w rzeczy-
wistoœci nie czyni³ tego w nale¿yty sposób.
W zwi¹zku z tym, a¿eby unikn¹æ na przysz³oœæ
jakichkolwiek kolizji prawnych miêdzy Kon-
wencj¹ COTIF a unijnym dorobkiem prawnym,
w artykule 2 umowy akcesyjnej zawarto tzw.
klauzulê rozdzielnoœci, której treœæ nie odnosi
siê tylko do jednego z wycinków miêdzynaro-
dowej wspó³pracy w dziedzinie prawnej, lecz
ma bardziej ogólny charakter. Klauzula ta
wyklucza ewentualne w¹tpliwoœci odnoœnie
do zastosowania w³aœciwego systemu praw-
nego, zapewniaj¹c tym samym bezkolizyjne,
harmonijne wspó³dzia³anie obydwu syste-
mów, m. in. na p³aszczyŸnie miêdzynaro-
dowego kolejowego prawa przewozowego.
Z uwagi na istotne znaczenie tej klauzuli dla
u¿ytkowników transportu kolejowego, sto-
suj¹cych do swoich przewozów przepisy
COTIF/CIM, warto j¹ w tym miejscu przytoczyæ
w pe³nym brzmieniu:

Treœæ powy¿szej klauzuli rozdzielnoœci
stanowi zatem jednoznacznie, ¿e:
• pañstwa uczestnicz¹ce w Konwencji COTIF,

nie bêd¹ce pañstwami cz³onkowskimi Unii
Europejskiej, stosuj¹ przepisy tej konwencji
bez jakichkolwiek ograniczeñ,

• pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej,
bêd¹ce jednoczeœnie sygnatariuszami kon-
wencji COTIF, stosuj¹ równie¿ jej przepisy,
chyba ¿e dla regulacji danego (konkretnego)
przypadku, unormowanego w konwencji i jej
za³¹cznikach, istniej¹ równie¿ stosowne
przepisy unijne. W takim przypadku pañstwa
te, zamiast Konwencji COTIF, stosuj¹ unijne
przepisy prawne, z tym jednak zastrze¿e-
niem, ¿e ich zastosowanie nie powinno
naruszaæ przedmiotu i przydatnoœci kon-
wencji, co podkreœla siê w pierwszym zda-
niu klauzuli rozdzielnoœci.

Umowa z dnia 23 czerwca 2011 r. miêdzy
Uni¹ Europejsk¹ a Organizacj¹ OTIF w sprawie
przyst¹pienia Unii Europejskiej do Konwencji
o miêdzynarodowych przewozach kolejowych
(COTIF) wesz³a w ¿ycie z dniem 1 lipca
2011 r. W ten sposób kwestie zgodnoœci
miêdzy prawodawstwem unijnym a Konwen-
cj¹ COTIF zosta³y rozstrzygniête co do zasady,
natomiast w przygotowaniu s¹ zwi¹zane z tym
niezbêdne szczegó³owe zmiany w samej kon-
wencji, które zostan¹ wprowadzone w ¿ycie
12 miesiêcy po zawiadomieniu o nich pañstw
cz³onkowskich OTIF.

Dzia³alnoœæ legislacyjna i organizacyjna
odpowiednich organów Unii Europejskiej
w dziedzinie przewozów kolejowych jest
bardzo aktywna i koncentruje siê przede
wszystkim na organizowaniu w miarê jedno-
litego rynku us³ug kolejowych ( ujednolicenie
przepisów prawa przewozowego, ujedno-
licenie warunków dostêpu do infrastruktury
kolejowej, ustanowienie jednolitych regu³ bez-
pieczeñstwa przewozów, wyznaczenie kory-
tarzy komunikacyjnych, standaryzacja tech-
niczna) i zabezpieczeniu stosownej inter-
operacyjnoœci dla transeuropejskiego sys-
temu kolejowego.

Z tych m.in. wzglêdów akces Unii Euro-
pejskiej do Konwencji COTIF jest wydarzeniem
prze³omowym w procesie kszta³towania
zintegrowanego rynku transportowego i zmie-
rzaj¹cym we w³aœciwym kierunku nie tylko z
racji wyeliminowania dualizmu legislacyjnego
w przedmiocie regulacji prawnoprzewozo-
wych miêdzynarodowych przewozów kolejo-
wych. Niemniej istotn¹ wartoœci¹ tego akcesu
jest bowiem polityczne wsparcie Unii Euro-
pejskiej dla realizacji dalekosiê¿nych celów
Organizacji OTIF, tj. promowanie, usprawnia-
nie i u³atwianie miêdzynarodowej komunikacji
kolejowej w oparciu o przepisy konwencji oraz
forsowanie idei dalszego rozszerzania tery-
torialnego obowi¹zywania prawa przewo-
zowego COTIF na bezpoœrednie przewozy
sieciami kolei wielu pañstw, tak¿e o odmien-
nych systemach prawa przewozowego, w re-
lacjach od Atlantyku po Pacyfik. Osi¹gniêcie
tych celów u³atwia obecnie w znacznej mierze
fakt, ¿e s¹ one zgodne z priorytetami unijnej
polityki transportowej, wœród których znajduje
siê promocja kolei.

Legitymacj¹ prawn¹ OTIF dla tych za-
mierzeñ jest treœæ artyku³u 2 § 2 Konwencji
COTIF:

W oparciu o ten przepis odbywa siê m.in.
wspó³praca na p³aszczyŸnie OTIF i OS¯D ,
zmierzaj¹ca do sukcesywnego merytoryczne-
go zbli¿enia przepisów COTIF i SMGS .
Zakres przedmiotowy Umowy SMGS jest
wprawdzie porównywalny z Konwencj¹
COTIF, obydwa te systemy prawne normuj¹
bowiem sferê stosunków cywilnoprawnych
powstaj¹cych przy przewozie towarów koleja-
mi w komunikacji miêdzynarodowej, jednak¿e
niektóre z nich stanowi¹ tu zasadniczo od-
mienn¹ regulacjê merytoryczn¹.

Obowi¹zywanie dwóch odmiennych sys-
temów prawa przewozowego w komunikacji
Wschód – Zachód – Wschód, bynajmniej nie
sprzyja wspólnym za³o¿eniom unijnym i celom
Organizacji OTIF w zakresie promowania,
usprawniania i ekspansji przewozów kolejo-
wych w relacjach wykraczaj¹cych poza
granice europejskie. W celu podjêcia próby co
najmniej z³agodzenia, je¿eli nie usuniêcia tej
niedogodnoœci, zosta³a nawi¹zana wspó³-
praca miêdzy Organizacjami OTIF i OS¯D.
Pierwsze pomyœlne rezultaty tej wspó³pracy
(np. wspólny list przewozowy CIM/SMGS
wraz ze wspólnymi przepisami o odpowie-
dzialnoœci przewoŸnika w komunikacji miê-
dzynarodowej), pozwalaj¹ ¿ywiæ nadziejê, ¿e
rozpoczête prace nad zbli¿eniem obydwu
systemów prawnych bêd¹ z czasem ewo-
luowa³y w kierunku doprowadzenia do
optymalnego rozwi¹zania tego problemu, czyli
do ustanowienia wspólnego, jednolitego
miêdzynarodowego kolejowego prawa prze-
wozowego, obowi¹zuj¹cego na ca³ej sieci
kontynentu euroazjatyckiego.

(Jerzy Godlewski )

„Bez uszczerbku dla

przedmiotu i przydatnoœci konwencji w za-

kresie promowania, usprawniania i u³atwiania

miêdzynarodowych przewozów kolejowych,

jak równie¿ nie ograniczaj¹c jej pe³nego

stosowania wobec innych stron konwencji,

strony konwencji, bêd¹ce pañstwami cz³on-

kowskimi Unii, stosuj¹ w swoich wzajemnych

relacjach przepisy unijne, nie stosuj¹c tym

samym przepisów konwencji, chyba ¿e dla

danego przypadku nie ma odpowiedniej re-

gulacji w przepisach unijnych.”

Organizacja mo¿e a) zgodnie z celami wymie-

nionymi w § 1 opracowaæ inne jednolite sys-

temy prawne, b) ustanowiæ ramy, w których

Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ wypracowaæ

inne miêdzynarodowe konwencje, maj¹ce na

celu promowanie, usprawnianie i u³atwianie

miêdzynarodowej komunikacji kolejowej.

9

10

11

9 Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej Nr 183 z dnia 13 lipca 2011 r.
10Organizacja Wspó³pracy Kolei.
11Umowa o miêdzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej.
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I. Wstêp

II. Ogólne informacje o przepisach reguluj¹-
cych przewóz morski towarów niebezpiecz-
nych – IMDG Code

Z przewozami ³adunków nieod³¹cznie
zwi¹zane jest ryzyko. Dodatkowo, gdy s¹ nimi
towary niebezpieczne, ich w³aœciwoœci che-
miczne, biologiczne oraz fizyczne stwarzaj¹
potencjalne zagro¿enie podczas niew³aœciwe-
go przewozu - mog¹ spowodowaæ zniszczenie
œrodowiska naturalnego a nawet zagro¿enie
¿ycia i zdrowia. Dlatego te¿ przewóz towarów
stwarzaj¹cych ryzyko powstania zagro¿enia
w przypadku awarii, czyli towarów niebez-
piecznych, podlega szczególnym rygorom
w zakresie dopuszczenia do przewozu, doboru
opakowañ, doboru œrodków transportu,
postêpowania podczas przewozu oraz zwi¹-
zanym z nim za³adunkiem i roz³adunkiem,
oznakowania, a tak¿e kwalifikacji personelu.
Towary niebezpieczne mog¹ byæ przewo¿one
ró¿nymi rodzajami transportu (drogowym,
kolejowym, lotniczym, morskim, œródl¹do-
wym) i reguluj¹ je odrêbne przepisy miêdzy-
narodowe.

Wybrane akty prawne dotycz¹ce tematyki
morskiej
- SOLAS - Miêdzynarodowa konwencja o bez-

pieczeñstwie ¿ycia na morzu, wraz z proto-
ko³ami i poprawkami do tej Konwencji;

- Konwencja SAR - Miêdzynarodowa kon-
wencja o poszukiwaniu i ratownictwie mor-
skim z 1979 r.;

- Kodeks ISM - Miêdzynarodowy kodeks za-
rz¹dzania bezpieczn¹ eksploatacj¹ statków;

- Kodeks IMDG - Miêdzynarodowy morski ko-
deks towarów niebezpiecznych;

- Kodeks IBC - Miêdzynarodowy kodeks
budowy i wyposa¿enia statków przewo¿¹-
cych niebezpieczne chemikalia luzem;

- Kodeks IGC - Miêdzynarodowy kodeks
budowy i wyposa¿enia statków przewo¿¹-
cych skroplone gazy luzem;

- Kodeks BC - Kodeks IMO bezpiecznego
postêpowania dla sta³ych ³adunków maso-
wych. Ma on charakter fakultatywny ale jest
stosowany prawie przez wszystkich opera-
torów;

- Kodeks INF - Kodeks IMO bezpiecznego

przewozu statkami napromieniowanego
paliwa j¹drowego, plutonu i wysokopromie-
niotwórczych odpadów w pojemnikach;

- Rezolucja IMO A.851(20) - rezolucja
Miêdzynarodowej Organizacji Morskiej
851(20) zatytu³owana "Zasady ogólne sys-
temu powiadamiania i wymagañ dotycz¹-
cych powiadamiania przez statki, statków
w³¹czaj¹c wytyczne w sprawie powiadamia-
nia o wypadkach przewo¿¹cych towary
niebezpieczne, substancje szkodliwe i/lub
zanieczyszczaj¹ce";

- HAZMAT Przepisy w zakresie warunków
oraz zg³aszania TOWARÓW NIEBEZPIECZ-
NYCH I ZANIECZYSZCZAJ¥CYCH PRZEWO-
¯ONYCH NA STATKACH Dziennik Urzêdowy
L 208 , 05/08/2002 P. 0010 – 0027 Dyrekty-
wa 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady;

- MARPOL KONWENCJA o ochronie œrodo-
wiska morskiego obszaru Morza Ba³tyckiego
przyjeta do polskiego prawa Dz.U. Z 2000 r
Nr 28 Poz 346;

- STCW Konwencja Standards of Training,
Certification and Watchkeeping opubliko-
wana w Polsce w Dz. U. Z 1984 Nr 39 poz.
201 jako Miêdzynarodowa konwencja o
wymaganiach w zakresie wyszkolenia mary-
narzy, wydawania œwiadectw oraz pe³nienia
wacht;

Przepisy morskie uzale¿niaj¹ wymagania od
sposobu transportu. W zale¿noœci od kon-
strukcji statku wyró¿nia siê nastêpuj¹ce
rodzaje przepisów:
- transport w zbiornikowcach – przezna-

czonych przede wszystkim do przewozu
substancji ropopochodnych;

- transport w „chemikaliowcach” – przezna-
czonych do przewozu substancji chemicz-
nych (ciek³ych) bez opakowañ;

- transport w „gazowcach” – przeznaczonych
do przewozu gazów sprê¿onych i skroplo-
nych bez opakowañ;

- transport w opakowaniach lub CTU (Cargo
Transport Unit) czyli w jednostkach trans-
portowo - ³adunkowych;

- transport w masowcach jako ³adunek luzem
– przeznaczony do przewozu materia³ów
najczêœciej sta³ych w ³adowniach statków.

Kodeks IMDG (the International Maritime
Dangerous Goods Code of the International
Maritime Organization – IMDG) - „Miêdzynaro-
dowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecz-
nych”, reguluj¹cy przewóz opakowanych to-
warów niebezpiecznych, stanowi wykonanie
przepisów czêœci A rozdzia³u VII Miêdzynaro-
dowej Konwencji o Bezpieczeñstwie ¯ycia na
Morzu (SOLAS). Publikowany jest przez
Miêdzynarodow¹ Organizacjê Morsk¹ (IMO) w
Londynie.

IMDG Code pocz¹tkowo by³ powszechnie
akceptowanym miêdzynarodowym przewod--
nikiem transportu ³adunków niebezpiecznych
drog¹ morsk¹ i zalecany by³ przez IMO rz¹dom
do przyjêcia lub wykorzystania jako podstawa
prawodawstwa narodowego. Poprawki do
Miêdzynarodowej Konwencji Bezpieczeñ-
stwa ¯ycia na Morzu (SOLAS Convention),
które wesz³y w ¿ycie 1 stycznia 2004 roku
(przyjête w roku 2002) spowodowa³y, i¿
Miêdzynarodowy Kodeks £adunków Niebez-
piecznych (IMDG Code) sta³ siê obowi¹zuj¹cy,
czyli nakazuje przestrzeganie zasad bezpiecz-
nego transportu drog¹ morsk¹ materia³ów
niebezpiecznych w opakowaniach.

IMDG Code uaktualniany jest zgodnie z za-
leceniami dotycz¹cymi miêdzynarodowego
transportu towarów niebezpiecznych zawar-
tymi w „Model Regulations on the Transport of
Dangerous Goods” (w skrócie Model
Regulations = Przepisy Modelowe), stano-
wi¹cymi za³¹cznik do “UN Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods”,
dokumentu opracowanego przez Organizacjê
Narodów Zjednoczonych oraz Radê Gospo-
darcz¹ i Spo³eczn¹ Komitetu Ekspertów ds.
Transportu Towarów Niebezpiecznych.
Przepisy Modelowe adresowane s¹ do

Przepisy IMDG CODE reguluj¹ce przewóz morski
opakowanych towarów niebezpiecznych, które
powinien znaæ spedytor organizuj¹cy ich transport
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wszystkich rodzajów transportu (drogowego,
kolejowego, morskiego, œródl¹dowego,
lotniczego).

Celem Przepisów Modelowych jest okreœ-
lenie jednolitych ramowych zasad dotycz¹-
cych ró¿nych rodzajów transportu, które po-
winny byæ uwzglêdniane przez rz¹dy, organi-
zacje miêdzyrz¹dowe i inne organizacje miê-
dzynarodowe zmieniaj¹ce przepisy, za które
s¹ odpowiedzialne, przyczyniaj¹c siê do œwia-
towej harmonizacji w tej dziedzinie. Jedno-
czeœnie opracowane s¹ na tyle elastycznie, ¿e
pozwalaj¹ na wprowadzenie dowolnych wy-
magañ szczególnych.

Kodeks IMDG jest przeznaczony do ko-
rzystania nie tylko przez przewoŸnika morskie-
go, ale wszystkich zatrudnionych w przemyœle
i us³ugach zwi¹zanych z ¿eglug¹.

IMDG Code publikowany jest w jêzyku
angielskim.

W niektórych przypadkach, a¿eby u³atwiæ
przewozy w ³añcuchu transportowym - przyj-
muj¹c jednak IMDG Code jako podstawê dla
wszystkich operacji przewozowych - ustano-
wione s¹ pewne u³atwienia. Przyk³adem mo¿e
byæ Memorandum of Understanding (MoU) –
porozumienie, na podstawie którego przy
przewozach statkami Ro-Ro po wybranych
akwenach Ba³tyku opakowanych towarów
niebezpiecznych, wymienionych w RID lub
ADR, wprowadzone s¹ pewne odstêpstwa od
stosowania wymagañ IMDG Code.

IMDG CODE sk³ada siê z 7 czêœci zawar-
tych w 2 tomach (Tom 1 i Tom 2) oraz Suple-
mentu.

Tom 1 (Czêœci 1-2 & 4-7 Kodeksu) obejmuje:
Czêœæ 1 - Przepisy ogólne, definicje, szkole-

nie
Czêœæ 2 - Klasyfikacja
Czêœæ 4 - Przepisy dotycz¹ce stosowania

opakowañ i cystern
Czêœæ 5 - Procedury nadawcze
Czêœæ 6 - Wymagania dotycz¹ce konstrukcji i

badania opakowañ, du¿ych pojem-
ników do przewozu luzem (DPPL /
IBC), du¿ych opakowañ, cystern
przenoœnych, wieloelementowych
kontenerów do przewozu gazów
(MEGCs) i pojazdów cystern

Czêœæ 7 - Wymagania dotycz¹ce operacji
transportowych

Tom 2 (Czêœæ 3 oraz dodatki do Kodeksu)
obejmuje:
Czêœæ 3 - Wykaz towarów niebezpiecznych

/ Dangerous Goods List (DGL)
i wy³¹czenia dla iloœci ograniczo-
nych Limited Quantities (LQ)

Appendix A -Lista prawid³owych nazw prze-
wozowych / Proper Shipping
Names pozycji ogólnych i inaczej
nie okreœlonych I.N.O. / N.O.S.
(Not Otherwise Specified)

Appendix B -Glossariusz nazw
(towary klasy 1)

Suplement zawiera:
- Procedury ratunkowe dla statków przewo¿¹-

cych towary niebezpieczne (EmS)

- Pierwsza pomoc medyczna (MFAG)
- Procedury raportowania
- IMO/ILO/UNECE Wytyczne dotycz¹ce ³ado-

wania CTUs
- Bezpieczne obchodzenie siê z pestycydami
- Miedzynarodowy Kodeks bezpiecznego

przewozu statkami napromieniowanego
paliwa j¹drowego, plutonu i wysokopromie-
niotwórczych odpadów w pojemnikach

IMDG Code uaktualniany jest w cyklu dwu-
letnim (w latach parzystych) za pomoc¹ po-
prawek (amendments). Przy aktualizacji prze-
pisów obowi¹zuj¹ roczne okresy przejœciowe.

III. Omówienie IMDG Code

III.1 Struktura przepisów

III.1. Aktualizacja przepisów

Okresy przejœciowe w IMDG Code

Porównanie okresów przejœciowych w ADR i IMDG Code
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Mo¿liwoœæ stosowania okresu przejœcio-
wego zapisana jest w IMDG Code w preambu-
le.

Nowoœci¹ u³atwiaj¹c¹ œledzenie zmian
w przepisach spowodowanych ich noweliza-
cj¹ jest wprowadzenie w poprawce 35-10
zasady wyró¿nienia zmian. Przed pozycj¹
(numerem przepisu lub wierszem w DGL)
wprowadzono symbole o nastêpuj¹cym zna-
czeniu:

pozycja dodana

pozycja usuniêta

zmiany w pozycji

Przepisy Modelowe (Model Regulations)
wprowadzaj¹ terminologiê dotycz¹c¹ towa-
rów niebezpiecznych wspóln¹ dla przewozu
ró¿nymi rodzajami transportu. W zwi¹zku
z tym, w IMDG Code, oprócz terminów doty-
cz¹cych transportu morskiego, znajduj¹ siê,
miêdzy innymi, poni¿sze:

-
materia³y i przedmioty objête IMDG Code

- jak¹kolwiek osoba,
organizacja, rz¹d upowa¿niony do podjêcia
dostawy lub przesy³ki

- jakakolwiek
sztuka/i przesy³ki lub ³adunek towarów niebez-
piecznych przedstawione przez nadawcê do
transportu

- oznacza
jak¹kolwiek osobê, organizacjê, rz¹d która
przygotowuje przesy³kê do transportu

- oznacza jak¹kolwiek
osobê, organizacjê, rz¹d podejmuj¹c¹ siê
transportu towarów niebezpiecznych jakim-
kolwiek œrodkiem transportu; obejmuje za-
równo transport zarobkowy jak i na w³asny
rachunek

oznacza:
- w transporcie drogowym lub kolejowym –

ka¿dy pojazd,
- w transporcie wodnym – ka¿dy statek lub

ka¿d¹ przestrzeñ ³adunkow¹ albo okreœlony
pok³ad na statku,

- w transporcie lotniczym – ka¿dy samolot
– pojazd drogowy ( w tym

pojazd przegubowy, tj. ci¹gnik i semi-trailer),
pojazd szynowy, wagon kolejowy. Ka¿d¹ przy-
czepê uznaje siê jako oddzielny pojazd

– cysterna
samochodowa lub pojazd towarowy trans-
portu drogowego, cysterna kolejowa lub wa-
gon towarowy, kontener lub cysterna przenoœ-
na albo MEGC.

- oznacza
pewn¹ iloœæ sztuk przesy³ki (packages) które
s¹:
- umieszczone lub u³o¿one warstwowo i za-

bezpieczone pasami, foli¹ albo innym odpo-
wiednim sposobem, np.. na palecie,

- umieszczone i zabezpieczone opakowaniem
zewnêtrznym, np.. skrzyniopaleta

– oznacza
opakowanie u¿yte przez jednego nadawcê w
celu umieszczenia w nim jednej lub wiêcej
sztuk przesy³ki, zgrupowanych w jednostkê
³atwiejsz¹ do manipulowania i uk³adania pod-
czas przewozu. Przyk³adami opakowañ zbior-
czych s¹ sztuki przesy³ki, które:
- umieszczone s¹ lub u³o¿one warstwowo np.

na palecie i zabezpieczone pasami, foli¹ albo
innym odpowiednim sposobem; lub

- umieszczone s¹ w zewnêtrznym opakowa-
niu ochronnym takim jak skrzynia lub klatka.

– oznacza
pojemnik oraz inne elementy konstrukcyjne
lub materia³y potrzebne do utrzymania funkcji
ochronnej tego pojemnika wobec jego zawar-
toœci

- oznacza koñ-
cowy produkt operacji pakowania sk³adaj¹cy
siê z opakowania wraz z jego zawartoœci¹
przygotowany do transportu

– okreœlone prze-
mieszczenie przesy³ki z miejsca pochodzenia
do miejsca przeznaczenia

– nazwa materia³u
niebezpiecznego stosowana w przepisach
transportowych (IMDG)

– czterocyfrowy numer przy-
porz¹dkowany do pojedynczego materia³u lub
do grupy materia³ów o podobnych w³aœciwo-
œciach niebezpiecznych

–
najni¿sza temperatura cieczy przy której jej
pary tworz¹ z powietrzem mieszaninê paln¹

Szkolenia wymagane na podstawie IMDG
Code dotycz¹ pracowników zatrudnionych na
l¹dzie zaanga¿owanych przy transporcie to-
warów niebezpiecznych.

Po raz pierwszy wymóg szkolenia wpro-
wadzony zosta³ w edycji IMDG Code z roku

2002. Przepisy dotycz¹ce szkolenia pocz¹t-
kowo nie by³y obowi¹zuj¹ce lecz zalecane -
dopiero poprawka 34-08 wprowadzi³a obo-
wi¹zek szkolenia.

Osoby zatrudnione na l¹dzie, których obo-
wi¹zki dotycz¹ przewozu towarów niebez-
piecznych powinny byæ przeszkolone w zakre-
sie wymagañ zwi¹zanych z takim przewozem
stosownie do odpowiedzialnoœci i obowi¹z-
ków tych osób.

Zgodnie z IMDG Code - pracownicy l¹dowi
(shore-based personnel), którzy:
• klasyfikuj¹ towary niebezpieczne i okreœlaj¹

PSNs (PNP)
• pakuj¹ towary niebezpieczne
• umieszczaj¹ nalepki ostrzegawcze, znaki na

towarach niebezpiecznych
• ³aduj¹ towary niebezpieczne do kontenerów

lub dokonuj¹ ich roz³adunku z kontenerów
• przygotowuj¹ dokumenty transportowe
• oferuj¹ towary niebezpieczne do przewozu
• akceptuj¹ towary niebezpieczne do prze-

wozu
• obs³uguj¹ towary niebezpiecznymi podczas

przewozu
• przygotowuj¹ plan rozmieszczenia towarów

niebezpiecznych
• dokonuj¹ za³adunku / roz³adunku towarów

niebezpiecznych na / ze statków
• przenosz¹ towary niebezpiecznymi podczas

przewozu
• wprowadzaj¹, sprawdzaj¹ lub nadzoruj¹

w zakresie zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi
przepisami

powinni byæ przeszkoleni w zakresie:
• ogólnych przepisów dotycz¹cych przewozu

towarów niebezpiecznych
• opisu zagro¿eñ klas, oznakowania nalep-

kami ostrzegawczymi, zasad ³adowania
razem (rozmieszczania ³adunku), segre-
gacji, dokumentów transportowych, dostêp-
noœci dokumentów EmS

Jako rekomendacjê (nie obowi¹zek) IMDG
Code wskazuje jaki zakres przepisów powinien
stanowiæ tematykê szkoleñ dla ró¿nych w/w
grup pracowników.

Pracownicy powinni byæ przeszkoleni
przed podjêciem obowi¹zków i czynnoœci, dla
których wymagane s¹ szkolenia. Osoby, które
nie zosta³y przeszkolone, mog¹ jedynie praco-
waæ pod nadzorem osoby przeszkolonej zgod-
nie z wymaganiami Kodeksu.
Dokumentacja dotycz¹ca szkoleñ powinna
byæ przechowywana przez pracodawcê przez
okres ustalony przez w³aœciw¹ w³adzê.

III.3. Wybrane podstawowe definicje IMDG
Code

III.4. Szkolenia

„Towary niebezpieczne (Dangerous goods)”

„Odbiorca (Consignee)”

„Przesy³ka (Consignment)”

„Nadawca (Consignor)”

„PrzewoŸnik (Carrier)”

„Œrodek transportu (Conveyance)”

„Pojazd (Vehicle)”

„CTU, Jednostka transportuj¹ca ³adunek

(CTU, Cargo transport unit)”

„Jednostka ³adunkowa (Unit load)”

„Opakowanie zbiorcze (Overpack)”

„Opakowanie (Packagings)”

„Sztuki przesy³ki (Packages)”

„Wysy³ka (Shipment)”

„Prawid³owa nazwa przewozowa (Proper

Shipping Name = PSN)”

„Numer rozpoznawczy materia³u = numer UN

(UN Number)”

„Temperatura zap³onu (Flashpoint)”
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I

Towary niebezpieczne, które objête s¹
przepisami IMDG Code, zaliczone s¹ do
jednej z 9 klas niebezpieczeñstwa. Klasa jest
to grupa materia³ów wydzielona na podsta-
wie zagro¿enia dominuj¹cego.

II.5. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych

Podzia³ towarów ze wzglêdu na tzw. zagro¿enie dominuj¹ce na 9 klas g³ównych i podklasy jest nastêpuj¹cy:

Porównanie podzia³u na 9 klas w IMDG Code z podzia³em na 13 klas w przepisach ADR, RID przedstawia poni¿sze zestawienie:
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Tabela nie zawiera przepisów ogólnych,
które podane s¹ w odpowiednich czêœciach,
dzia³ach, podrozdzia³ach wskazanych w tytu-
³ach kolumn. W poszczególnych kolumnach
DGL, w ka¿dym wierszu, za pomoc¹ kodów
alfanumerycznych, podane s¹ informacje o
klasyfikacji oraz – miêdzy innymi - wymagania
dotycz¹ce doboru opakowañ, przewozu
w cysternach, luzem, oznakowania, a tak¿e,
wskazane s¹ wymagania w zakresie
sztauowania i segregacji.

Jedna pozycja w wykazie (tj. wiersz
w DGL) mo¿e dotyczyæ okreœlonej substancji
lub grupy materia³ów. Typy pozycji w wykazie
towarów s¹ nastêpuj¹ce:
• indywidualna – obejmuje pojedyncze, œciœle

zdefiniowane towary (np. UN 1090 acetone,
UN 1170 ethanol);

• grupowa – obejmuje œciœle zdefiniowane
grupy towarów, (np. UN 1133 adhesives, UN
1263 paints);

• grupowa – obejmuje grupy towarów o po-
dobnych uœciœlonych w³aœciwoœciach,
pozycja i.n.o. tj. naczej ie kreœlone, ot
therwise pecified (np. UN 1987 alcohols,

N.O.S.)
• grupowa – obejmuje grupy towarów o po-

dobnych ogólnych w³aœciwoœciach, pozycja
i.n.o. tj. naczej ie kreœlone, ot therwise
pecified (np. UN 1325 flammable solid,

organic, N.O.S.)

i n o n
o s

i n o n o
s

Wiele materia³ów zaliczonych do klas 1-9
stwarza zagro¿enie dla œrodowiska i zaliczo-
ne s¹ do „zagra¿aj¹cych œrodowisku (marine
pollutants)”. Towary znane jako „zagra¿aj¹ce
œrodowisku” („marine pollutants)” wskazane
s¹ w DGL oraz w Indeksie.

Klasyfikacji dokonuje nadawca lub odpo-
wiednia w³aœciwa w³adza, jeœli IMDG Code
stawia takie wymaganie.

Ka¿dy sklasyfikowany materia³ wymie-
niony jest w DGL (wykazie towarów niebez-
piecznych) i posiada czterocyfrowy numer UN
(np. UN 1090), prawid³ow¹ nazwê przewo-
zow¹ (np. acetone) oraz – ze wzglêdu na
w³aœciwoœci fizykochemiczne – przyporz¹d-
kowany jest do klasy. Ponadto, materia³y klas
3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 8, 9, ze wzglêdu
na natê¿enie zagro¿enia dominuj¹cego,
zaliczone s¹ do grupy pakowania.

Grupa pakowania (Packing Group, PG) -
oznacza grupê, do której dla celów pakowania

mo¿na zaliczyæ materia³y niebezpieczne odpo-
wiednio do stopnia zagro¿enia, jakie one stwa-
rzaj¹. Znaczenie grup pakowania jest nastê-
puj¹ce:
I grupa pakowania (PG I):
materia³y stwarzaj¹ce du¿e zagro¿enie;
II grupa pakowania (PG II):
materia³y stwarzaj¹ce œrednie zagro¿enie;
III grupa pakowania (PG III):
materia³y stwarzaj¹ce ma³e zagro¿enie;

Numer UN oraz prawid³owa nazwa prze-
wozowa umo¿liwiaj¹:
- precyzyjn¹ identyfikacjê towaru podczas

transportu w celu doboru w³aœciwych œrod-
ków ostro¿noœci przy przewozie, za³adunku,
roz³adunku

- w sytuacji nag³ego wypadku - zastosowanie
prawid³owych procedur podczas akcji ra-
towniczej

Wszystkie sklasyfikowane towary niebez-
pieczne wymienione s¹ w DGL – wykazie
obejmuj¹cym ponad 3500 pozycji. Towary
uporz¹dkowane s¹ wg wzrastaj¹cego numeru
UN.

Ka¿dy wiersz tabeli dotyczy materia³u
(materia³ów) lub przedmiotu (przedmiotów)
objêtego (objêtych) odpowiednim numerem
UN. Jednak w przypadku, gdy towary objête
jednym numerem UN maj¹ ró¿ne w³aœciwoœci
chemiczne, fizyczne albo wymagaj¹ ró¿nych
warunków przewozu, mo¿e wyst¹piæ kilka
wierszy z tym samym numerem UN.

Poszczególne kolumny DGL s¹ ponu-
merowane, opisane z podaniem numeru prze-
pisu w IMDG Code dotycz¹cego zagadnienia,
którego dana kolumna dotyczy.

III.6. Wykaz towarów niebezpiecznych
(Dangerous Goods List, DGL)

Przyk³adowy fragment wykazu tabelarycznego, DGL:
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Litery „RID/ADR” w oznakowaniu wska-
zuj¹ na ograniczenie mo¿liwoœci jego u¿ycia
tylko do przewozów kolejowych, drogowych,
transportem œródl¹dowym – opakowania te
nie mog¹ byæ stosowane przy przewozie
morskim.

Przyk³adowe opakowanie metalowe lekkie
(nie jest dopuszczone do przewozu mors-
kiego)i przyk³adowy kod certyfikacyjny opako-
wania metalowego lekkiego

http://www.fphwektor.com.pl/teak.html

Przyk³adowy kod certyfikacyjny

W dalszej czêœci znaku certyfikacyjnego
umieszczone s¹ istotne dla u¿ytkowników
dane i informacje, miêdzy innymi typ
opakowañ, litery „X” lub „Y” albo „Z”
wskazuj¹ce na „wytrzyma³oœæ” opakowania
(„X” wskazuje na mo¿liwoœæ przewozu
towarów zaliczonych do I, II, III grupy
pakowania; „Y” wskazuje na mo¿liwoœæ
przewozu towarów zaliczonych do II i III grupy
pakowania; „Z” wskazuje na mo¿liwoœæ
przewozu towarów zaliczonych do III grupy

pakowania). Nastêpnie podany jest rok
produkcji (istotne dla opakowañ z tworzyw
sztucznych, których maksymalny okres u¿ycia
do przewozu towarów niebezpiecznych wyno-
si 5 lat od daty produkcji), dalej - symbol pro-
ducenta i znak pañstwa dopuszczaj¹cego
opakowanie. W przypadku IBC (DPPL) -
opakowania te w trakcie eksploatacji musz¹ co
2,5 roku przechodziæ badania okresowe.

Nalepki ostrzegawcze sygnalizuj¹ce za-
gro¿enia dominuj¹ce poszczególnych klas,
powinny odpowiadaæ wzorom okreœlonym w
IMDG Code, które zgodne s¹ z wzorami
ustalonymi w Model Regulations. Wzory
nalepek przedstawione s¹ na nastêpnej
stronie:

III.8. Nalepki ostrzegawcze

III.7. Opakowania do przewozu towarów nie-
bezpiecznych

Funkcj¹ opakowania jest zabezpieczenie
towaru przed uwolnieniem w normalnych wa-
runkach przewozu oraz ochrona przed dzia³a-
niem czynników zewnêtrznych. W³aœciwy
dobór opakowania do przewozu towaru
niebezpiecznego jest jednym z podstawowych
warunków bezpiecznego przewozu towarów
niebezpiecznych.

Materia³y niebezpieczne powinny byæ
pakowane w opakowania dobrej jakoœci, które
powinny byæ wystarczaj¹co mocne, aby
wytrzymywa³y wstrz¹sy oraz czynnoœci ³a-
dunkowe wystêpuj¹ce normalnie podczas
przewozu. Czynnoœci te obejmuj¹ przemiesz-

czanie pomiêdzy jednostkami transportowymi
lub magazynami, jak równie¿ ka¿de zdjêcie
z palety lub wyjêcie z opakowania zbiorczego
w celu dalszego przenoszenia rêcznego lub
mechanicznego.

Opakowanie oznacza jeden lub wiêcej
pojemników oraz inne elementy konstrukcyjne
lub materia³y potrzebne do utrzymania funkcji
ochronnej pojemników wobec ich zawartoœci
oraz innych funkcji zwi¹zanych z bezpieczeñ-
stwem (np. odpowietrzniki, materia³y
sorpcyjne, materia³y chroni¹ce naczynia
wewnêtrzne przed uszkodzeniem).

Do przewozu towaru niebezpiecznego
mog¹ byæ u¿yte tylko te opakowania (rodzaj,
typ), które wymienione s¹ w instrukcjach
pakowania wskazanych dla tego towaru

w DGL, w kolumnach „Packing Instructions”,
„IBC Instructions”.

Ka¿de opakowanie, ³¹cznie z IBC (DPPL) i
du¿ymi opakowaniami (LP), powinno byæ
zgodne z typem konstrukcji, który przeszed³ z
wynikiem pozytywnym okreœlone badania
podane w przepisach transportowych, tj po-
winno byæ certyfikowane.

Zatem ka¿de opakowanie wyprodukowane
zgodnie z zatwierdzonym typem posiada
charakterystyczne oznakowanie potwierdza-
j¹ce spe³nienie okreœlonych wymagañ. Ozna-
kowanie to, tzw. znak certyfikacyjny, zaczyna
siê - w zale¿noœci od rodzaju opakowañ - od
symbolu lub liter „UN”.

Przyk³adowe opakowanie certyfikowane – bêben z wiekiem zdejmowalnym

Przyk³ad kodu certyfikacyjnego
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Na nalepkach innych ni¿ nalepki dla mate-
ria³ów klasy 7, dopuszczalne jest umiesz-
czenie pod symbolem graficznym dodatko-
wego tekstu (oprócz numeru klasy), przy czym
tekst ten powinien byæ ograniczony do opisu
rodzaju zagro¿enia oraz œrodków ostro¿noœci
wymaganych podczas manipulowania sztuk¹
przesy³ki (analogiczna mo¿liwoœæ wprowa-
dzona jest tak¿e w ADR), przyk³ady poni¿ej:

Zagro¿enia stwarzane przez towary
niebezpieczne sygnalizowane s¹, miêdzy inny-
mi, za pomoc¹ oznakowania ostrzegawczego i
informacyjnego sztuk przesy³ki. Celem
oznakowania jest ochrona zdrowia ludzkiego i
œrodowiska naturalnego poprzez :
- informacjê o w³aœciwoœciach niebezpiecz-

nych towaru,
- mo¿liwoœæ identyfikacji przesy³ki w ró¿nych

fazach obrotu towarowego,
- ostrze¿enie przed skutkami niew³aœciwego

obchodzenia siê z przesy³k¹,
- u³atwienia dzia³añ ratowniczych.

IMDG Code okreœla nie tylko wzory nale-
pek ale tak¿e zasady oznakowania sztuk prze-
sy³ki, opakowañ zbiorczych, jednostek ³adun-
kowych.

Ka¿da sztuka przesy³ki powinna byæ
oznakowana nalepkami ostrzegawczymi
wymienionymi dla danego towaru niebez-
piecznego w odpowiedniej kolumnie DGL, tj.
nalepk¹ klasy zagro¿enia dominuj¹cego oraz –
je¿eli towar stwarza zagro¿enia dodatkowe –
nalepkami klas zagro¿eñ dodatkowych.
W przypadku niektórych materia³ów (np.
materia³y wybuchowe klasy 1) obowi¹zuj¹
dodatkowe zasady.

Zastosowane nalepki ostrzegawcze po-
winny odpowiadaæ wzorom okreœlonym w
IMDG Code, mieæ wymiar co najmniej 100 mm
x 100 mm. Powinny te¿ mieæ odpowiedni¹
trwa³oœæ, aby istnia³a mo¿liwoœæ identyfikacji
przesy³ki po 3 miesi¹cach pozostawania w
morzu.
Ponadto, na ka¿dej sztuce przesy³ki powinno
byæ umieszczone oznakowanie informacyjne,
tj. nr UN oraz prawid³owa nazwa przewozowa
(PSN).

Sztuki przesy³ki z towarami sklasyfikowa-
nymi jako zagra¿aj¹ce œrodowisku, spe³niaj¹-

ce kryteria okreœlone w IMDG Code, powinny
byæ tak¿e oznakowane znakiem dla materia³ów
zagra¿aj¹cych œrodowisku – wzór poni¿ej:

Oznakowanie wymagane jest w przypad-
ku, gdy opakowanie pojedyncze lub opakowa-
nie kombinowane zawiera wiêcej ni¿ 5 l mate-
ria³ów ciek³ych lub wiêcej ni¿ 5 kg materia³ów
sta³ych.

Poni¿ej przyk³ad oznakowanych sztuk
przesy³ki: bêben zawieraj¹cy etanol sklasy-
fikowany jako UN 1170 oraz bêben zawie-
raj¹cy benzynê sklasyfikowan¹ jako UN 1203,
materia³ zagra¿aj¹cy œrodowisku:

Ka¿dy CTU musi byæ na zewnêtrznej
powierzchni odpowiednio oznakowany. Ozna-
kowanie to CTU ma ostrzegaæ, ¿e wewn¹trz
znajduje siê towar niebezpieczny i obecne jest
ryzyko.

Oznakowanie – w zale¿noœci od ³adunku i
rodzaju CTU – mo¿e sk³adaæ siê z:
- nalepek ostrzegawczych (nalepki dotycz¹ce

zagro¿eñ dodatkowych przewo¿onych ma-
teria³ów - jeœli s¹ wymagane- umieszczane
s¹ równie¿ na zewnêtrznej powierzchni
jednostek transportuj¹cych ³adunek, chyba
¿e nalepka taka jest ju¿ umieszczona ze
wzglêdu na inny towar),

- prawid³owej nazwy przewozowej (PSN),
- numeru UN.

Zastosowane nalepki ostrzegawcze
powinny odpowiadaæ wzorom okreœlonym w
IMDG Code, mieæ wymiar co najmniej 250 mm
x 250 mm. Powinny te¿ mieæ odpowiedni¹
trwa³oœæ, aby istnia³a mo¿liwoœæ identyfikacji
przesy³ki po 3 miesi¹cach pozostawania
w morzu.

Zasady oznakowania CTU zaprezento-
wane s¹ w postaci poni¿szego zestawienia(w
przypadku klas 1, 7 obowi¹zuj¹ dodatkowe
wymagania):

III.9. Oznakowanie sztuk przesy³ki

III.10. Oznakowanie CTU

UN 1170 ETHANOL, 3, II

UN 1203 PETROL, 3, II
MARINE POLLUTANT
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CTU zawieraj¹ce towary niebezpieczne
sklasyfikowane jako zagra¿aj¹ce œrodowisku
wodnemu, powinny byæ oznakowane znakiem
dla materia³ów zagra¿aj¹cych œrodowisku
w sposób analogiczny jak nalepkami ostrze-
gawczymi.Poni¿ej przedstawiona jest zasada
oznakowania CTU na przyk³adzie kontenera:

W przypadku wymogu oznakowania
numerem UN, mo¿e on byæ umieszczony
wewn¹trz nalepki ostrzegawczej na bia³ym tle
lub na pomarañczowej tablicy usytuowanej
bezpoœrednio przy ka¿dej nalepce – przyk³a-
dowe oznakowanie dla UN 1170 przedstawio-
ne jest na poni¿szych rysunkach:

albo

Oznakowanie nalepkami jednostek trans-
portuj¹cych ³adunek, CTU, nie jest wymagane
gdy przewo¿one s¹ :
- materia³y wybuchowe sklasyfikowane jako

1.4 S,
- towary zapakowane jako LQ „Limited

Quantities”
- wy³¹czone sztuki przesy³ki (klasa 7)

Nadawca przekazuj¹cy towary niebez-
pieczne do przewozu zobowi¹zany jest przeka-
zaæ przewoŸnikowi odpowiednie dane doty-
cz¹ce przewo¿onych towarów oraz inne infor-
macje i dokumenty wymagane na podstawie
IMDG Code.

Dokumenty wymagane podczas przewozu
towarów niebezpiecznych:
- dokument transportowy (dangerous goods

transport document)
- certyfikat pakowania kontenera / pojazdu

(container / vehicle packing certificate)
- dokumentacja wymagana na statku np.:

manifest, plan sztauowania
- inne wymagane dokumenty lub informacje

III.11.1 Dokument transportowy (dangerous
goods transport document)

Informacje zawarte w dokumentach
transportowych maj¹ na celu dostarczenie
podstawowych informacji o zagro¿eniach
stwarzanych przez towar niebezpieczny.

Wzór dokumentu transportowego mo¿e
mieæ dowoln¹ formê, pod warunkiem, ¿e bê-
dzie zawiera³ informacje wymagane na pod-
stawie IMDG Code. Wzór Multimodal
Dangerous Goods Form nie jest obowi¹zkowy.
Jêzykiem obowi¹zuj¹cym dla zapisów w do-
kumentach transportowych wymaganych
przez kodeks IMDG jest jêzyk angielski.

Je¿eli towary neutralne i niebezpieczne
wymienione s¹ w jednym dokumencie, towary
niebezpieczne powinny byæ wyszczególnione
jako pierwsze lub wyró¿nione w inny spo-
sób.Podstawowe informacje wymagane w
dokumencie przewozowym (deklaracji towa-
rów niebezpiecznych) dla ka¿dego towaru
niebezpiecznego:
• opis towaru niebezpiecznego:

- litery „UN”
- numer UN
- prawid³owa nazwa przewozowa
- klasa zagro¿enia dominuj¹cego lub - jeœli

jest okreœlona – podklasa

- numer(y) klas odpowiadaj¹cych nalep-
kom zagro¿eñ dodatkowych, w przypadku
gdy s¹ one wymagane (numery te umiesz-
cza siê wówczas w nawiasie, po numerze
klasy zagro¿enia dominuj¹cego); przed
numerem klasy zagro¿enia dodatkowego
mog¹ byæ s³owa: „Class” lub „Division”

- grupa pakowania (jeœli jest okreœlona),
przed grup¹ pakowania mo¿e byæ skrót
„PG”

przyk³adowy zapis:

• nazwa i adres nadawcy i odbiorcy
• liczba i okreœlenie sztuk przesy³ki (nie iloœæ

palet)
• iloœæ ka¿dego materia³u (waga lub objêtoœæ)
• inne informacje wymagane w szczególnych

przypadkach

Ponadto np:
• Je¿eli towary niebezpieczne, które maj¹ byæ

przewo¿one, maj¹ temperaturê zap³onu
60 C lub ni¿sz¹ (w C, tygiel zamkniêty (

), podaje siê
najni¿sz¹ temperaturê zap³onu, np.

• Nazwa techniczna, chemiczna dla towarów
sklasyfikowanych jako N.O.S.

(w jêzyku polskim I.N.O.
- inaczej nie okreœlone), np:

• Je¿eli towary niebezpieczne, które maj¹ byæ
przewo¿one, s¹ „marine pollutants”, nale¿y
informacjê tê podaæ w opisie, np.:

• Przy przewozie towarów zapakowanych na
warunkach LQ, w dokumencie przewozo-
wym powinny byæ umieszczone s³owa:
„limited quantity” lub LTD QTY”

Oprócz powy¿szego, dokument transpor-
towy powinien zawieraæ certyfikat lub dekla-
racjê (shippers declaration), ¿e przesy³ka jest
w³aœciwie przygotowana do transportu (towa-
ry s¹ w³aœciwie zapakowane, oznakowane, w
stanie odpowiadaj¹cym wymaganiom
odpowiednich przepisów) - z dat¹ i podpisem
nadawcy.

W niektórych przypadkach, okreœlonych w
IMDG Code, wymagane s¹ dodatkowe infor-
macje (wiêcej informacji w punkcie III.11.4).

III.11. Dodatkowa dokumentacja wymagana
podczas przewozu towarów niebezpiecznych

UN 1098 ALLYL ALCOHOL, class 6.1 (class
3), PG I (21oC c.c.)

UN 1230
methanol, 3 (6.1), II, (36 C c.c.)

UN 1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., ( CONTAINS
XYLENE and BENZENE), 3, PG II

UN 1092,
Acrolein, stabilized, class 6.1 (3), PG I, (-
24oC c.c.) MARINE POLLUTANT
UN 2761, Organochlorine pesticide, solid,
n.o.s. (Aldrin 19%), class 6.1, PG III,
MARINE POLLUTANT

o o
c.c. z

angielskiego – closed cup

tj. not

otherwise specified

o
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Przyk³adowy „shippers declaration” stanowi¹cy fragment Multimodal Dangerous Goods Form:

III.11.2 Certyfikat pakowania kontenera /
pojazdu (container / vehicle packing
certificate)

Odpowiedzialny za za³adunek towarów
niebezpiecznych do kontenera lub pojazdu
powinien dostarczyæ certyfikat pakowania
kontenera / pojazdu mo¿e byæ dokumentem
odrêbnym lub mo¿e byæ zawarty w doku-
mencie przewozowym. Jest to potwierdzenie
odpowiedzialnego za pakowanie kontenera lub
pojazdu, ¿e przestrzegane by³y odpowiednie
wymagania IMDG Code. Potwierdzenie
dotyczy wymagañ, które maj¹ byæ spe³nione
przy pakowaniu kontenera, tj., ¿e:
- kontener by³ czysty, suchy i odpowiedni do

umieszczenia w nim towarów;

- sztuki przesy³ki, które wymaga³y segregacji
nie zosta³y zapakowane razem do kontenera
/ pojazdu;

- wszystkie sztuki przesy³ki zosta³y zew-
nêtrznie sprawdzone i tylko w dobrym stanie
zosta³y za³adowane;

- bêbny zosta³y zapakowane w pozycji pio-
nowej;

- towary ³adowane luzem zosta³y równo-
miernie roz³o¿one w kontenerze / pojeŸdzie;

- w przypadku ³adunku zawieraj¹cego ma-
teria³y wybuchowe klasy 1, inne ni¿ pod-
klasy 1.4, kontener / pojazd jest odpowied-
nio naprawiany, zgodnie z 7.4.6;

- kontener / pojazd, sztuki przesy³ki s¹
odpowiednio oznakowane;

- je¿eli „suchy lód” stosowany jest w celu
ch³odzenia, kontener / pojazd jest
zewnêtrznie oznakowany w widocznym
miejscu, np. na drzwiach, s³owami:
„DANGEROUS CO2 (DRY ICE) INSIDE.
VENTILATE THOROUGHLY BEFORE
ENTERING”;

- otrzymano dokument transportowy dla
towarów niebezpiecznych (zgodny z 5.4.1)
dla ka¿dej przesy³ki z towarami niebezpiecz-
nymi w kontenerze / pojeŸdzie.

Certyfikat pakowania kontenera nie jest
wymagany przy przewozie cystern przenoœ-
nych.

Przyk³adowy certyfikat pakowania kontenera

stanowi¹cy fragment Multimodal Dangerous Goods Form:
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III.11.3 Dokumentacja wymagana na statku
np.: manifest, plan sztauowania

Ka¿dy statek przewo¿¹cy towary niebez-
pieczne i „marine pollutants” posiada spec-
jaln¹ listê lub manifest okreœlaj¹cy zgodnie z
przepisami SOLAS 1974 (Chapter VI) oraz
MARPOL 73/78 (Annex III) towary niebez-
pieczne, „marine pollutants” oraz ich lokali-
zacjê. Mog¹ byæ one zast¹pione szczegó³o-
wym planem sztauowania identyfikuj¹cym
wszystkie towary niebezpieczne wg klasy i
wskazuj¹cym ich lokalizacjê.

Podstaw¹ do opracowania listy lub
manifestu s¹ dane z dokumentacji wymaganej
na podstawie IMDG Code.

III.11.4 Inne wymagane dokumenty lub
informacje

Inne dokumenty, które mog¹ byæ wymagane w
ró¿nych przypadkach:
- a wethering certificate / certyfikat wietrzenia

- wymagany dla niektórych pozycji DGL;
- a certyficate exempting a substance /

certyfikat wy³¹czenia substancji – certyfikat
zwalniaj¹cy od stosowania przepisów IMDG
Code ( np. wêgiel drzewny, m¹czka rybna)

- akceptacja w³aœciwej w³adzy kraju pocho-
dzenia warunków transportu i transportu
nowych materia³ów samoreaktywnych
i nadtlenków organicznych

- dodatkowe informacje wymagane dla jed-
nostek poddanych fumigacji (fumigated
units)

Je¿eli towary niebezpieczne pakowane s¹
w iloœciach nie przekraczaj¹cych okreœlonych
w IMDG Code maksymalnych iloœci na
opakowanie wewnêtrzne oraz maksymalnej
wagi sztuki przesy³ki okreœlonych odpo-
wiednio w DGL i w dziale 3.4 IMDG Code i s¹ w
sposób charakterystyczny oznakowane (nie
s¹ natomiast oznakowane nalepkami ostrze-
gawczymi, opakowania nie musz¹ byæ certy-
fikowane) to, sztuki przesy³ki spe³niaj¹ce
powy¿sze wymagania, mog¹ byæ przewo¿one
z wykorzystaniem tzw. zwolnienia „LQ” na
podstawie dzia³u 3.4.

Ostatnia obowi¹zuj¹ca poprawka 35-10,
obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2012 roku,
wprowadzi³a szereg zmian w przepisach
dotycz¹cych tego zwolnienia.

Poni¿ej przedstawione s¹ wybrane wyma-
gania IMDG Code dotycz¹ce towarów pako-

wanych w iloœciach ograniczonych (Limited
Quantities, LQ).
• Oznakowanie sztuki przesy³ki - wzór nowego

znaku przedstawiony jest poni¿ej:

Poni¿ej, na rysunkach, przedstawione s¹
przyk³adowe oznakowania sztuk przesy³ki:

W przypadku, gdy sztuki przesy³ki umiesz-
czone s¹ w opakowaniu zbiorczym (over-
pack) lub w jednostce ³adunkowej (unit load)
i ich oznakowanie nie jest widoczne na zew-
n¹trz, to musi byæ ono umieszczone na
opakowaniu zbiorczym lub jednostce
³adunkowej i dodatkowo, opakowanie
zbiorcze musi zostaæ oznakowane s³owem
„OVERPACK”.

• Oznakowanie CTU:
CTU przewo¿¹ce sztuki przesy³ki z towarami
niebezpiecznymi pakowanymi w iloœciach
ograniczonych LQ powinny byæ oznako-
wane na wszystkich czterech œcianach
bocznych znakiem dla towarów pakowa-
nych w iloœciach ograniczonych, przy czym
minimalne wymiary znaku powinny wynosiæ
250 mm x 250 mm.
Poni¿ej pokazane s¹ zasady oznakowania
CTU na przyk³adzie kontenera:

IMDG Code okreœla dodatkowe œrodki
ostro¿noœci zwi¹zane z postêpowaniem przy
za³adunku i rozmieszczaniu towarów niebez-
piecznych. S¹ to ogólne zasady sztauowania
towarów niebezpiecznych na statkach oraz
zasady ich segregacji, czyli oddzielania, towa-
rów niebezpiecznych stwarzaj¹cych ró¿ne
zagro¿enia. S¹ te¿ zasady szczegó³owe wska-
zane w DGL w kolumnie (16) dla ka¿dego UN.

Przepisy dotycz¹ce segregacji nie maj¹
zastosowania w przypadku towarów zapako-
wanych jako „Limited Quantities” („LQ”) lub w
relacji do innych towarów niebezpiecznych

Uwaga: w przewozach multimodalnych,
w których przewóz drog¹ morsk¹ wystêpuje
jako kolejny etap, nale¿y zwracaæ szczególn¹
uwagê na umieszczanie razem w jednym CTU
towarów niebezpiecznych stwarzaj¹cych
ró¿ne zagro¿enia, gdy¿ wymagania w zakresie
segregacji towarów niebezpiecznych s¹
zró¿nicowane w zale¿noœci od rodzaju
przewozu.

III.14.1. Karty procedur wypadkowych, „The
EmS Guide”

Suplement zawiera, miêdzy innymi, prze-
pisy specjalne i s¹ to:
- dzia³ania na wypadek zdarzenia dotycz¹-

cego towarów niebezpiecznych - zalecenia
szczegó³owe podane s¹ w „The EmS Guide:
Emergency Response Procedures for Ships
Carrying Dangerous Goods”

- pierwsza pomoc medyczna, czyli szczegó-
³owe rekomendacje w przypadku nara¿enia
pracowników podczas zdarzenia z towa-
rami niebezpiecznymi, które podane s¹
w „Medical First Aid Guide for Use in
Accidents Involving Dangerous Goods”
(MFAG)

„The EmS Guide” s¹ to , podane s¹ w for-
mie kart procedur wypadkowych (EmS),

III.12. Towary pakowane w iloœciach ograni-
czonych (Limited Quantities, LQ)

III.13. Sztauowanie i segregacja towarów
niebezpiecznych

III.14. Suplement

wymiary znaku na sztukach

przesy³ki 100 mm x100 mm

znak dla sztuki przesy³ki nadawanych

do przewozu lotniczego
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1. Regulacje prawne w zakresie przewozu
³adunków niebezpiecznych Umowie

europejskiej dotycz¹cej miêdzynarodowych
przewozów towarów niebezpiecznych œród-
l¹dowymi drogami wodnymi, zwanej w skró-
cie umow¹ ADN

Transport wodny œródl¹dowy ze wzglêdu
na niewielk¹ prêdkoœæ jednostek p³ywaj¹cych,
ma³e wibracje w czasie przewozu, wysoki
w porównaniu z innymi ga³êziami transportu
poziom bezpieczeñstwa jest szczególnie
predestynowany do przewozu ³adunków
niebezpiecznych. Ze wzglêdu na specyfikê
tego typu ³adunków i znaczne ryzyko
wypadków transport ³adunków niebez-
piecznych jest du¿ym zagro¿eniem nie tylko
dla bezpoœrednich uczestników procesu
transportowego ale i œrodowiska naturalnego.
Dlatego te¿ przewozy ³adunków niebez-
piecznych podlegaj¹ œcis³ym rygorom tak¿e
w transporcie wodnym œródl¹dowym.

Ujednolicone przepisy dotycz¹ce miêdzy-
narodowych przewozów ³adunków niebez-
piecznych transportem wodnym œródl¹-

dowym zawarte s¹ w przyjêtej przez EKG ONZ
w Genewie w dniu 26 maja 2000 r.

(Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz.
641). Umowa ta wesz³a w ¿ycie 29 lutego
2008 r., a w dniu 14 maja 2010 r. zosta³a raty-
fikowana przez Polskê z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
od 25 lipca 2010 r .

Postanowienia Umowy ADN nie dotycz¹
przewozów towarów niebezpiecznych (dzia³
1.1.3 wy³¹czenia):
• dokonywanych przez osoby fizyczne, je¿eli

towary te znajduj¹ siê w opakowaniach
stosowanych w sprzeda¿y detalicznej i s³u¿¹
tym osobom do osobistego u¿ytku, u¿ytku w
gospodarstwie domowym, pod warunkiem,
¿e w czasie ich transportu zastosowano
œrodki zapobiegaj¹ce uwolnieniu siê ich
zawartoœci ;

• wykonywanych przez przedsiêbiorstwa w
przypadkach, gdy przewóz ten ma charakter
pomocniczy wobec dzia³alnoœci zasad-
niczej, np. dostawy na teren budów,
dostawy zwi¹zku z przegl¹dami, naprawami
i utrzymaniem urz¹dzeñ, pod warunkiem
zachowania okreœlonych w umowie wy-
magañ;

• wykonywanych lub nadzorowanych przez
s³u¿by ratownicze, o ile s¹ one konieczne ze
wzglêdu na prowadzon¹ akcjê ratownicz¹,
maj¹c¹ na celu ograniczenie rozprzes-
trzeniania siê towarów niebezpiecznych na
miejscu wypadku lub awarii, odzysk tych
towarów oraz ich przemieszczenie w
bezpieczne miejsce;

• o charakterze ratunkowym nadzorowanych
przez odpowiednia w³adzê, maj¹cych na
celu ratowanie ludzkiego ¿ycia lub ochronê
œrodowiska, pod warunkiem, ¿e zosta³y
przedsiêwziête wszystkie niezbêdne œrodki

1

2

szczegó³owe zalecenia jak nale¿y postêpowaæ
w przypadku zdarzenia dotycz¹cego towarów
niebezpiecznych o okreœlonych zagro¿e-
niach, w zale¿noœci od usytuowania towaru na
statku. Karty procedur podzielone s¹ na dwie
grupy:
- procedury na wypadek PO¯ARU (F)
- procedury na wypadek WYCIEKU (S)

Dla ka¿dego towaru niebezpiecznego
procedury postêpowania (karty EmS) narzu-
cone s¹ przepisami IMDG Code poprzez wska-
zanie w DGL, w kolumnie (15), kodu procedur,
które w przypadku zdarzenia powinny mieæ
zastosowanie.

III.14.2. IMO/ILO/UNECE Wytyczne dotycz¹ce
³adowania CTU

Zgodnie z definicj¹ podan¹ w Wytycznych:
CTU oznacza kontener, nadwozie wymienne,

pojazd, wagon kolejowy i ka¿d¹ inn¹ podobn¹
jednostkê.

Wytyczne dotycz¹ce ³adowania CTU jest
to obszerny materia³ wskazuj¹cy zasady
rozmieszczenia i zabezpieczenia ³adunku w
CTU, których celem jest zwiêkszenie bezpie
czeñstwa. Jest to szczególnie wa¿ne podczas
transportu morskiego, gdy ³adunek nara¿ony
jest na wp³yw ró¿nych warunków pogo-
dowych oraz dzia³anie si³ wynikaj¹cych ze
specyfiki tego rodzaju transportu.

Rozmieszczenie i zabezpieczenie ³adunku
w CTU powinno byæ zaplanowane przed jego
rozpoczêciem. W przewozach multimo-
dalnych, w których przewóz drog¹ morsk¹
wystêpuje jako kolejny etap, podmiot
przygotowuj¹cy CTU powinien uwzglêdniæ
zasady opisane w Suplemencie, w „Wytycz-
nych dotycz¹cych ³adowania CTU”.

Celem IMDG Code, jak i innych miêdzy-
narodowych przepisów reguluj¹cych przewóz
towarów niebezpiecznych ró¿nymi rodzajami
transportu, jest zwiêkszenie bezpieczeñstwa
przewozów tych towarów.

doradca ds. bezpieczeñstwa w transporcie
towarów niebezpiecznych (DGSA)
mgr in¿. Bo¿ena Konarska
tel: 58 620 06 28, 0 602-318-248,
www.adr.pomorze.pl
e-mail: biuro@adr.pomorze.pl

IV. Zakoñczenie

Przewozy ³adunków niebezpiecznych transportem
wodnym œródl¹dowym w œwietle regulacji prawnych

1 Oœwiadczenie rz¹dowe z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowi¹zuj¹cej Umowy europejskiej dotycz¹cej miêdzynarodowego przewozu œródl¹dowymi drogami wodnymi towarów
niebezpiecznych(ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r. Dz. U. 2010, nr 235, poz. 1538.

2 Towary niebezpieczne znajduj¹ce siê w DPPL (du¿e pojemniki do przewozu ³adunków luzem), du¿ych opakowaniach lub w cysternach nie s¹ uwa¿ane za towary przeznaczone do
sprzeda¿y detalicznej
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dla zapewnienia pe³nego bezpieczeñstwa
takiego przewozu.

Maj¹c na wzglêdzie, ¿e wiêkszoœæ pañstw
UE, które dysponuj¹ œródl¹dowymi drogami
wodnymi jest stronami umowy ADN , a po-
nadto uwzglêdniaj¹c:
- koniecznoœæ ustanowienia wspólnego sys-

temu prawnego, obejmuj¹cego wszystkie
aspekty przewozów ³adunków niebez-
piecznych transportem l¹dowym, w tym
transportem wodnym œródl¹dowym,

- potrzebê zapewnienia jednolitych zasady
funkcjonowania wspólnego rynku transpor-
towego,

- koniecznoœæ rozszerzenia zakresu stoso-
wania ujednoliconych zasad i warunków
przewozów towarów niebezpiecznych tak¿e
na transport krajowy,

Parlament Europejski i Rada w dniu 24
wrzeœnia 2008 r. przyjê³a

(Dz. Urz. UE L 260 z 0.09.2008),
która jako za³¹cznik do Umowy ADN ma moc
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 lipca 2009 r.

Dyrektywa ta dotyczy przewozów towa-
rów niebezpiecznych transportem drogowym,
kolejowym i wodnym œródl¹dowym na
terytorium pañstw cz³onkowskich lub pomiê-
dzy nimi, z uwzglêdnieniem czynnoœci zwi¹-
zanych z za³adunkiem i roz³adunkiem,
prze³adunkiem na inny œrodek transportu lub z
innego œrodka transportu oraz z uwzglêd-
nieniem postojów niezbêdnych ze wzglêdu na
okreœlone okolicznoœci przewozu.

Zgodnie z t¹ dyrektyw¹ ka¿de pañstwo
cz³onkowskie powinno zachowaæ prawo do
uzyskania zwolnienia z jej stosowania w od-
niesieniu do transportu wodnego œródl¹do-
wego, je¿eli œródl¹dowe drogi wodne na jego
obszarze nie s¹ po³¹czone za poœrednictwem
œródl¹dowych dróg wodnych z drogami wod-
nymi innych pañstw cz³onkowskich b¹dŸ je¿eli
nie s¹ takimi drogami przewo¿one towary
niebezpieczne.

Wdro¿enie tej dyrektywy do ustawodaw-
stwa polskiego nast¹pi³o na mocy

(Dz. U. 2011, nr 227,

poz.1367), która obowi¹zuje w Polsce od
1 stycznia 2012 r. W konsekwencji w

(Dz. U. 2006, nr 123, poz. 857) w
art. 41 zosta³ umieszczony zapis, ¿e

.
Przepisy Ustawy o przewozie towarów

niebezpiecznych dotycz¹ zarówno przewozów
miêdzynarodowych, jak i krajowych, przy
czym – zgodnie z art. 3, ust. 2 tej ustawy – przy
krajowym przewozie towarów niebezpiecz-
nych nie obowi¹zuj¹ wymagania ADN, doty-
cz¹ce u¿ywania jêzyków innych ni¿ jêzyk
polski.

Zgodnie z Ustaw¹ o przewozie towarów
niebezpiecznych (rozdzia³ 6 - œrodki trans-
portu) statek wykorzystywany do przewozów
materia³ów niebezpiecznych musi posiadaæ

, bê-
d¹ce potwierdzeniem, ¿e statek spe³nia
dodatkowe wymagania techniczne, odpo-
wiednio jest wyposa¿ony i oznakowany
zgodnie z okreœlonymi w czêœci 8 Umowy ADN
przepisami dotycz¹cymi za³ogi statków,
wyposa¿enia, eksploatacji i dokumentacji oraz
z okreœlonymi w czêœci 9 Umowy ADN
zasadami konstrukcji statków do przewozu
³adunków niebezpiecznych suchych oraz
zbiornikowców .

Oprócz œwiadectwa dopuszczenia statku
ADN na pok³adzie powinny znajdowaæ siê
tak¿e dokumenty przewozowe (okreœlone
w dziale 5.4.1 umowy), obejmuj¹ce wszystkie
przewo¿one materia³y niebezpieczne oraz plan
przechowywania (sztauowania) ³adunków.

Z okreœlonych w Umowie ADN procedur
wydawania œwiadectw dopuszczenia (dzia³
1.16) wynika, ¿e wymóg uzyskiwania œwia-

dectw dopuszczenia statku ADN ten nie
dotyczy jednostek p³ywaj¹cych wykorzysty-
wanych do przewozu ³adunków niebezpiecz-
nych w iloœciach mniejszych ni¿ iloœci zwol-
nione .

Wed³ug postanowieñ Ustawy o przewozie
³adunków niebezpiecznych, sprawdzenie
spe³nienia dodatkowych wymagañ technicz-
nych w Polsce jest dokonywane przez Trans-
portowy Dozór Techniczny. Natomiast œwia-
dectwa dopuszczenia statku ADN oraz
œwiadectwa tymczasowe wydawane s¹ przez
w³aœciwe terytorialnie urzêdy ¿eglugi œródl¹-
dowej .

Jak wynika z przepisów ustawy wykony-
wanie przewozu towaru niebezpiecznego bez
wymaganego œwiadectwa dopuszczenia stat-
ku ADN do przewozu towarów niebezpiecz-
nych podlega karze pieniê¿nej wynosi 6000 z³.
Brak wyposa¿enia jednostki p³ywaj¹cej,
wykorzystywanej do przewozu towarów
niebezpiecznych, w gaœnice, lub te¿ w przy-
padku gdy gaœnice nie spe³niaj¹ warunków
okreœlonych w ADN s¹ konsekwencj¹ kary
pieniê¿nej w wysokoœci 500 z³. Z kolei z po-
wodu braku odpowiedniego wyposa¿enia
ochronnego mo¿e byæ naliczona kara w wy-
sokoœci 200 z³ za ka¿dy brakuj¹cy element.

Grupy ³adunków niebezpiecznych oraz
procedury zwi¹zane z ochron¹ tego typu
³adunków, przepisy dotycz¹ce ich opako-
wania, oznakowania nie zosta³y wprost
uregulowane w Ustawie o przewozie towarów
niebezpiecznych. W ustawie tej jednak
stwierdza siê (art. 6), ¿e

.
W odniesieniu do ³adunków niebezpiecz-

nych w Umowie ADN, uregulowane zosta³y
nastêpuj¹ce kwestie:
• ograniczenia dotycz¹ce iloœci przewo-

¿onych ³adunków (towary niebezpieczne
mog¹ byæ przewo¿one w iloœciach nie

3

4

5

6

dyrektywê w spra-
wie transportu l¹dowego towarów niebez-
piecznych

Ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towa-
rów niebezpiecznych

Ustawie
z dnia 21 grudnia 2000 r. o ¿egludze
œródl¹dowej

2. Wymagania dotycz¹ce floty rzecznej
wykorzystywanej do przewozu ³adunków
niebezpiecznych

œwiadectwo dopuszczenia statku ADN
3. Wymagania dotycz¹ce ³adunków niebez-
piecznych

„towary

niebezpieczne mog¹ byæ przewo¿one stat-

kami ¿eglugi œródl¹dowej w sposób nie zagra-

¿aj¹cy bezpieczeñstwu ruchu ¿eglugowego

i wykluczaj¹cy zanieczyszczenie lub ska¿enie

œrodowiska, zgodnie z wymaganiami Umowy

europejskiej dotycz¹cej miêdzynarodowego

przewozu œródl¹dowymi drogami wodnymi

towarów niebezpiecznych (ADN)”

„w sprawach

nieuregulowanych niniejsz¹ ustaw¹ do prze-

wozu towarów niebezpiecznych, w tym do

œrodków transportu i urz¹dzeñ transporto-

wych, stosuje siê odpowiednio ADR, RID lub

ADN”

3 Oprócz Polski stronami Umowy s¹ tak¿e: Austria (2004 r.), Bu³garia (2006 r.), Chorwacja (2009 r.), Francja (2008 r.), Luksemburg (2007 r.), Mo³dawia (2008 r.), Holandia (2003 r.),
Niemcy (2008 r.), Rosja (2002 r.), Rumunia (2008 r.), S³owacja (2009 r.), Ukraina (2010 r.), Wêgry (2004 r.)

4 Z okreœlonych w umowie ADN procedur wynika, ¿e œwiadectwo dopuszczenia powinny byæ wa¿ne nie d³u¿ej ni¿ 5 lat.
5 Przepisy Umowy ADN, zgodnie z zapisami w czêœci 1.1.3.6 nie dotycz¹ okreœlonych grup ³adunków niebezpiecznych

przewo¿onych w sztukach, jeœli ciê¿ar brutto wszystkich przewo¿onych towarów niebezpiecznych nie przekracza 3000 kg. Przewóz iloœci wy³¹czonych z przepisów Umowy ADN jest
jednak uwarunkowany spe³nieniem okreœlonych warunków.

6 Zgodnie z ustaw¹ szczegó³owe warunki, tryb wydawania i przed³u¿ania œwiadectwa dopuszczenia statku ADN, zasady wydawania œwiadectwa tymczasowego oraz wydawania ich
wtórników, a tak¿e wzór i sposób wype³niania œwiadectwa maj¹ byæ okreœlone na podstawie rozporz¹dzenia w³aœciwego ministra do spraw transportu jako jednego z aktów wykonawczych
niniejszej ustawy.

„Wy³¹czenia dotycz¹ce iloœci przewo¿onych na statkach”
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przekraczaj¹cych, tych które zosta³y wska-
zane w dziale 7.1.4.1.1 lub 7.1.4.2 umowy
ADN);

• przepisy dotycz¹ce ochrony towarów nie-
bezpiecznych, w tym dotycz¹ce towarów
du¿ego ryzyka (dzia³ 1.10 umowy ADN);

• wykaz towarów niebezpiecznych, przepisy
szczególne oraz wy³¹czenia dotycz¹ce to-
warów niebezpiecznych pakowanych w ilo-
œciach ograniczonych i wy³¹czonych (czêœæ
3 umowy ADN);

• przepisy dotycz¹ce stosowania opakowañ,
cystern oraz jednostek transportowych do
przewozu ³adunków luzem (czêœæ 4 umowy
ADN);

• procedury nadawcze, w tym w zakresie
oznakowania i umieszczania nalepek ostrze-
gawczych, wymaganych dokumentów prze-
wozowych dla towarów niebezpiecznych
(czêœæ 5 umowy ADN),

• wymagania dotycz¹ce konstrukcji i badania
opakowañ, cystern i jednostek transporto-
wych do przewozu ³adunków luzem (czêœæ 6
umowy ADN).

W sposób szczegó³owy obowi¹zki nadaw-
cy, przewoŸnika, odbiorcy, za³adowcy, paku-

j¹cego, nape³niaj¹cego, operatora kontenera,
operatora cysterny w zakresie przewozów
³adunków niebezpiecznych transportem
wodnym œródl¹dowym zosta³y okreœlone w
dziale 1.4.2 Umowy ADN (tabela 1, tabela 2).

W œwietle przepisów Umowy ADN (dzia³
1.8.3) i Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów niebezpiecznych
(art.15) armator ¿eglugi œródl¹dowej jest
zobowi¹zany na w³asny koszt wyznaczyæ jed-
nego lub kilku

, odpowiedzialnych za pomoc
w unikaniu ryzyka zwi¹zanego z zagro¿eniem
bezpieczeñstwa w odniesieniu do osób,
mienia i œrodowiska.

4. Wymagania dotycz¹ce uczestników pro-
cesu transportowego

doradców do spraw bezpie-
czeñstwa przewozu towarów niebez-
piecznych
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- zapewnienie, ¿e towary niebezpieczne s¹ sklasyfikowane i zatwierdzone do przewozu zgodnie z przepisami ADN;
- dostarczenie przewoŸnikowi informacji i danych okreœlaj¹cych, m.in. charakter zagro¿eñ jakie stwarzaj¹ przewo¿one materia³y

niebezpieczne, niezbêdne œrodki bezpieczeñstwa jakie musz¹ byæ podjête podczas transportu ³adunków niebezpiecznych;
- u¿ywanie tylko opakowañ, zatwierdzonych i przystosowanych do przewozu ³adunków niebezpiecznych;
- stosowanie siê do wymagañ dotycz¹cych sposobu i ograniczeñ zwi¹zanych z wysy³k¹ towarów niebezpiecznych.

- upewnienie siê, ¿e towary niebezpieczne przeznaczone do przewozu s¹ dopuszczone do przewozu zgodnie z ADN;
- upewnienie siê, ¿e na pok³adzie statku znajduje siê wymagana dokumentacja;
- sprawdzenie wzrokowe, czy statki i ³adunek nie maj¹ oczywistych wad, wycieków lub pêkniêæ, braków w wyposa¿eniu;
- sprawdzenie, czy statki nie s¹ nadmiernie za³adowane;
- upewnienie siê, ¿e na pok³adzie statku znajduje siê wyposa¿enie wymagane w pisemnych instrukcjach dla kapitana;
- upewnienie siê, ¿e na pok³adzie umieszczone zosta³o wymagane oznakowanie;
- upewnienie siê, ¿e w czasie za³adunku, przewozu, roz³adunku oraz jakiegokolwiek rodzaju prze³adunku towarów niebezpiecznych w

³adowniach lub cysternach, dostosowano siê do specjalnych wymagañ.

W przypadku, gdy przewoŸnik zauwa¿y naruszenie wymagañ ADN, to nie powinien podejmowaæ siê przewozu przesy³ki do czasu
usuniêcia nieprawid³owoœci

- nie opóŸnianie przyjêcia towarów bez istotnych powodów oraz sprawdzenie po roz³adunku, czy zosta³y spe³nione nale¿¹ce do niego
wymagania ADN;

- wykonywanie, w przypadkach wskazanych w ADN, odpowiednich operacji w zakresie roz³adunku statków, oczyszczenia i odka¿enia
statków;

- zapewnianie, aby kontenery, które zosta³y ca³kowicie roz³adowane, oczyszczone i odka¿one, nie posiada³y oznakowania wskazanego
w dziale 5.3 Umowy ADN;

- upewnienie siê, ¿e w czêœci dziobowej i rufowej statku podjêto zabezpieczenia na wypadek koniecznoœci ewakuacji w sytuacji
kryzysowej;

- upewnienie siê, ¿e umieszczono uszczelnienia, by zapewniæ szczelnoœæ po³¹czeñ miêdzy wê¿ami ³adunkowymi i roz³adunkowymi
statku oraz ¿e s¹ wykonane z materia³u odpornego na dzia³anie ze strony ³adunku i który nie powoduje rozk³adu ³adunku, ani
szkodliwych lub niebezpiecznych reakcji z ³adunkiem;

- zapewnienie sta³ego nadzoru przez ca³y okres trwania za³adunku lub wy³adunku.
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Tabela 1

Podstawowe obowi¹zki g³ównych uczestników procesu transportowego wynikaj¹ce z transportu towarów niebezpiecznych œródl¹dowymi drogami wodnymi

�ród³o: Umowa europejska dotycz¹ca miêdzynarodowego przewozu œródl¹dowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN).

ECE/TRANS/203 (Tom I). Europejska Komisja Gospodarcza ONZ, Komitet Transportu Œródl¹dowego, Genewa 2008.
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Posiadanie uprawnieñ doradcy jest
potwierdzane œwiadectwem przeszkolenia
doradcy w zakresie przewozu ³adunków nie-
bezpiecznych ¿eglug¹ œródl¹dow¹, które
w Polsce wydawane jest przez Transportowy
Dozór Techniczny na okres 5 lat licz¹c od dnia

pozytywnie zdanego egzaminu. Za niewyzna-
czenie doradcy mo¿e byæ na³o¿ona na arma-
tora kara w wysokoœci 5000 z³.

Obowi¹zek wyznaczenia doradcy nie wys-
têpuje natomiast w przypadku, gdy armator

wykonuje przewozy ³adunków niebezpiecz-
nych ka¿dorazowo w iloœciach mniejszych ni¿,
wczeœniej wspomniane, okreœlone w umowie
ADN jako iloœci zwolnione.

42
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- przekazywanie towarów niebezpiecznych przewoŸnikowi tylko w przypadku, gdy s¹ one dopuszczone do przewozu zgodnie z ADN;
- sprawdzianie, przy wydawaniu do przewozu opakowanych towarów niebezpiecznych lub pró¿nych, nieoczyszczonych opakowañ,

czy sztuki przesy³ki nie s¹ uszkodzone (za³adowca nie powinien wydaæ sztuki przesy³ki, w której opakowanie jest uszkodzone, dopóki
nie zostan¹ usuniête uszkodzenia);

- postêpowaniezgodnie z przepisami szczególnymi dotycz¹cymi za³adunku i manipulowania ³adunkiem podczas za³adunku towarów
niebezpiecznych;

- zapewnianie, ¿e za³adowane towary niebezpieczne do kontenera s¹ odpowiednio oznakowane,
- stosowanie siê za³adunku towarów niebezpiecznych do wymagañ zwi¹zanych z oddzielaniem towarów niebezpiecznych od

¿ywnoœci, innych artyku³ów spo¿ywczych oraz karmy dla zwierz¹t;
- upewnianie siê, ze w czêœci dziobowej i rufowej statku podjêto zabezpieczenia na wypadek koniecznoœci ewakuacji w sytuacji

kryzysowej;

W odniesieniu do czêœci obowi¹zków za³adowca mo¿e polegaæ na informacjach i danych udostêpnionych przez innych uczestników
przewozu.

W szczególnoœci pakuj¹cy powinien przestrzegaæ wymagania dotycz¹ce:
- warunków pakowania, w tym pakowania razem;
- oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych, w przypadku, gdy przygotowuje sztuki przesy³ki do przewozu.

W szczególnoœci nape³niaj¹cy powinien:
- upewniæ siê przed nape³nieniem cysterny, ¿e jest ona oraz jej wyposa¿enie w dobrym stanie technicznym;
- upewniæ siê, ze w przypadku zbiornikowców nie zosta³ przekroczony termin ich nastêpnego badania technicznego;
- nape³niaæ cysterny jedynie materia³ami niebezpiecznymi, które s¹ dopuszczone do przewozu w tych cysternach;
- stosowaæ siê, przy nape³nianiu cysterny, do wymagañ dotycz¹cych za³adunku materia³ów niebezpiecznych do s¹siednich komór

cysterny;
- przestrzegaæ, podczas nape³niania cysterny, okreœlonych dla danego materia³u maksymalnego dopuszczalnego stopnia nape³nienia

lub maksymalnej dopuszczalnej masy zawartoœci na litr pojemnoœci cysterny;
- sprawdziæ szczelnoœæ zamkniêæ cysterny, po jej nape³nieniu;
- zapewniæ, aby na zewnêtrznej powierzchni nape³nionej cysterny, nie by³o pozosta³oœci ³adowanego materia³u;
- zapewniæ, przygotowuj¹c towary niebezpieczne do przewozu, aby zosta³y umieszczone wymagane przepisami tablice barwy

pomarañczowej oraz nalepki ostrzegawcze zgodnie z wymaganiami dotycz¹cymi cystern.

W szczególnoœci operator kontenera-cysterny lub cysterny powinien:
- zapewniæ, aby kontener-cysterna/cysterna przenoœna spe³nia³y obowi¹zuj¹ce wymagania w zakresie konstrukcji, wyposa¿enia,

badañ i oznakowania;
- zapewniæ przeprowadzenie nadzwyczajnej kontroli kontenera-cysterny/cysterny przenoœnej w przypadku, gdy istnieje podejrzenie,

¿e bezpieczeñstwo zbiornika lub jego wyposa¿enia zosta³o naruszone w wyniku naprawy, dokonanych zmian lub wypadku.
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Tabela 2

Podstawowe obowi¹zki pomocniczych uczestników procesu transportowego wynikaj¹ce z transportu towarów niebezpiecznych œródl¹dowymi drogami wodnymi

�ród³o: Umowa europejska dotycz¹ca miêdzynarodowego przewozu œródl¹dowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN).

ECE/TRANS/203 (Tom I). Europejska Komisja Gospodarcza ONZ, Komitet Transportu Œródl¹dowego, Genewa 2008.
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W œwietle Umowy ADN i Ustawy o przewo-
zie towarów niebezpiecznych o zadañ doradcy
nale¿y przede wszystkim:
• przeprowadzanie szkoleñ osób wykonuj¹-

cych czynnoœci zwi¹zane przewozem towa-
rów niebezpiecznych œródl¹dowymi droga-
mi wodnymi w zakresie ich odpowie-
dzialnoœci i obowi¹zków (szkolenie osób
uczestnicz¹cych w procesie przewozowym
³adunków niebezpiecznych powinno byæ
przeprowadzane okresowo w celu poznania
aktualnych zmian w przepisach dotycz¹cych
przewozu towarów niebezpiecznych );

• doradztwo w zakresie przewozu towarów
niebezpiecznych oraz œledzenie procedur
i wymagañ zwi¹zanych z transportem ³adun-
ków niebezpiecznych;

• wdra¿anie odpowiednich procedur ratow-
niczych w zakresie wypadków i awarii, które
mog¹ wyst¹piæ w czasie przewozu, za³a-
dunku lub roz³adunku towarów niebezpiecz-
nych;

• sprawdzanie, czy pracownicy zaanga¿owani
w przewóz, za³adunek lub roz³adunek towa-
rów niebezpiecznych otrzymali szczegó³owe
procedury postêpowania i instrukcje;

• wprowadzanie procedur kontrolnych w celu
sprawdzenia, czy œrodek transportu
zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i
sprzêt awaryjny oraz czy takie dokumenty
i sprzêt odpowiadaj¹ przepisom, a tak¿e
wdra¿anie procedur kontrolnych dotycz¹-
cych za³adunku i roz³adunku materia³ów
niebezpiecznych;

• sporz¹dzanie w imieniu armatora raportów
powypadkowych je¿eli w wypadku lub
awarii podczas przewozu ³adunków niebez-
piecznych szkody doznali ludzie, maj¹tek lub
œrodowisko (raport ten powinien w terminie
14 dni od wyst¹pienia zdarzenia byæ

dostarczony do w³aœciwego terytorialnie - ze
wzglêdu na miejsce wyst¹pienia zdarzenia -
urzêdu ¿eglugi œródl¹dowej, który niez-
w³ocznie po otrzymaniu zawiadomienia
informuje o tym fakcie w³aœciwy resort do
spraw transportu);

• przygotowanie w imieniu armatora rocznych
sprawozdañ w zakresie przewozu towarów
niebezpiecznych oraz czynnoœci z nim
zwi¹zanych, w terminie do dnia 28 lutego
ka¿dego roku (sprawozdanie to jest
dostarczane do w³aœciwego terytorialnie - ze
wzglêdu na siedzibê lub miejsce zamiesz-
kania armatora - urzêdu ¿eglugi œródl¹-
dowej).

Oprócz wyznaczenia osoby pe³ni¹cej
funkcje doradcy do spraw bezpieczeñstwa
przewozu towarów niebezpiecznych, w œwie-
tle istniej¹cych uwarunkowañ prawnych
(art.32.ustawy i czêœæ 7 Umowy ADN),

, przy czym
w przypadku:
• zbiornikowców przeznaczonych do przewo-

zu gazów - na pok³adzie statku powinien
znajdowaæ siê ekspert ADN do spraw
przewozu gazów (oznacza to koniecznoœæ
ukoñczenia kursu eksperta ADN i dodatko-
wego kursu w zakresie przewozu gazów oraz
przepracowania co najmniej jednego roku na
zbiornikowcu przeznaczonym do przewozu
gazów),

• zbiornikowców przeznaczonych do przewo-
zu chemikaliów - na pok³adzie powinien
znajdowaæ siê ekspert ADN do spraw

przewozu chemikaliów (oznacza to koniecz-
noœæ ukoñczenia kursu eksperta ADN i do-
datkowego kursu w zakresie przewozu
chemikaliów oraz przepracowania co naj-
mniej jednego roku na zbiornikowcu
przeznaczonym do przewozu chemikaliów).

Kompetencje eksperta ADN s¹ potwier-
dzane odpowiednim œwiadectwem eksperta
ADN, którego wa¿noœæ – licz¹c od dnia z³o¿e-
nia pozytywnego egzaminu – wynosi 5 lat .

Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 19 sierpnia 2011
r. o przewozie towarów niebezpiecznych za
dopuszczenie do przewozu towaru niebez-
piecznego eksperta, który nie uzyska³ stosow-
nego œwiadectwa mo¿e byæ na³o¿ona kara w
wysokoœci 2000 z³.

Œwiadectwo eksperta ADN, œwiadectwo
eksperta ADN do spraw przewozu gazów i od-
powiednio chemikaliów osobom zamieszka-
³ym na terytorium Polski wydawane s¹ przez
w³aœciwy terytorialnie, wed³ug miejsca
zamieszkania osoby zainteresowanej, urz¹d
¿eglugi œródl¹dowej. Natomiast w przypadku
osób œwiadcz¹cych us³ugi na rzecz polskiego
armatora, a zamieszka³ych na obszarze innego
pañstwa UE, Szwajcarii lub w kraju nale¿¹cym
do grupy EFTA, odpowiednie œwiadectwo
eksperta ADN wydawane jest w Urzêdzie
¯eglugi Œródl¹dowej w Szczecinie.

7

8

konieczne jest aby na statku ¿eglugi
œródl¹dowej przewo¿¹cym towary niebez-
pieczne znajdowa³ siê ekspert do spraw
bezpieczeñstwa przewozu towarów niebez-
piecznych statkami ¿eglugi œródl¹dowej,
zwany dalej „ekspertem ADN”

Ryszard Rolbiecki
Katedra Polityki Transportowej UG
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7 Wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z przewozem ³adunków niebezpiecznych przez osoby zatrudnione prze armatora, które nie zosta³y przeszkolone w tym zakresie zagro¿one jest kar¹
w wysokoœci 2000 z³.

8 Tryb wydawania i przed³u¿ania odpowiedniego œwiadectwa eksperta ADN oraz tryb wydawania wtórnika odpowiedniego œwiadectwa eksperta ADN, a tak¿e wzór œwiadectwa eksperta
ADN, œwiadectwa eksperta ADN do spraw przewozu gazów i œwiadectwa eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz sposób ich wype³niania, uwzglêdniaj¹c postanowienia ADN
zostan¹ okreœlone przez w³aœciwego ministra do spraw transportu w odpowiednim rozporz¹dzeniu, bêd¹cym aktem wykonawczym do Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
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Przewóz ³adunków niebezpiecznych drog¹
lotnicz¹ poddany jest o wiele surowszym ob-
warowaniom ni¿ dzieje siê to w przypadków
pozosta³ych ga³êzi transportu. Wynika to
z jednej strony z samej istoty transportu
lotniczego – o wiele trudniej jest zlikwidowaæ
zagro¿enie po rozpoczêciu transportu,
z drugiej strony niebezpieczne w³aœciwoœci
niektórych materia³ów pod wp³ywem zmian
warunków, np. ciœnienia atmosferycznego
mog¹ ulec spotêgowaniu. W³aœciwoœci innych
mog¹ wp³yn¹æ negatywnie na dzia³anie
przyrz¹dów nawigacyjnych, a tym samym na
bezpieczeñstwo lotu. Niektóre substancje
zosta³y w ogóle wy³¹czone z transportu
lotniczego, niektóre zaœ mog¹ byæ trans-
portowane po uzyskaniu stosownych zez-
woleñ i tylko na pok³adzie samolotów trans-
portowych.

Warunki transportu ³adunków niebez-
piecznych drog¹ lotnicz¹ okreœlone zosta³y
w za³¹czniku nr 18 do Konwencji o miêdzy-
narodowym lotnictwie cywilnym sporz¹dzonej
w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. Za³¹cznik
nr 18 wprowadza definicje podstawowych
pojêæ, m.in. materia³ów niebezpiecznych, ³a-
dunku zawieraj¹cego materia³y niebezpieczne,
wypadku i zdarzenia z materia³ami niebez-
piecznymi, paczki i opakowania, operatora,
cz³onka za³ogi lotniczej, pasa¿erskiego statku
powietrznego, a tak¿e wyj¹tki i zwolnienia. Na
podstawie za³¹cznika Organizacja Miêdzy-
narodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
opracowa³a Instrukcje techniczne (TI) okreœ-
laj¹ce sposób postêpowania z ³adunkami
niebezpiecznymi.

Do Konwencji Chicagowskiej odwo³uje siê
Ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
Ponadto Art. 2. Prawa lotniczego traktuje jako
akt bezprawnej ingerencji „umieszczeniu na
pok³adzie statku powietrznego przedmiotu,
urz¹dzenia lub substancji, które mog¹ zagroziæ
zdrowiu lub ¿yciu pasa¿erów lub za³ogi lub
zniszczyæ statek powietrzny albo spowo-
dowaæ jego uszkodzenia, jako mog¹ce unie-
mo¿liwiæ jego lot lub stanowiæ zagro¿enie
bezpieczeñstwa tego statku w czasie lotu”.
Delegowany do okreœlenia szczegó³owych
warunków dotycz¹cych wykonywania lotów

z materia³ami niebezpiecznymi minister w³aœ-
ciwy do spraw transportu w swym rozporz¹-
dzeniu z 11 lipca 2008 r. wskazuje jako pod-
stawê za³¹cznik nr 18.

Instrukcje techniczne ICAO stanowi¹ bazê
dla regulacji dotycz¹cych przewozu ma-
teria³ów niebezpiecznych (Dangerous Goods
Regulation – dalej bêdziemy u¿ywali skrótu

) opracowanych przez Zrzeszenie Miêdzy-
narodowego Transportu Lotniczego (IATA).
Wydawane i aktualizowane co roku Regulacje
obowi¹zuj¹ wszystkich cz³onków tej organi-
zacji, a tak¿e linie lotnicze wspó³pracuj¹ce
z cz³onkami IATA oraz wszystkich nadawców,
spedytorów, agentów cargo i agentów
handlingowych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e regula-
cje IATA s¹ w niektórych przypadkach bardziej
restrykcyjne, ni¿ Instrukcje techniczne.

W myœl DGR nikt nie mo¿e oferowaæ do
przewozu lotniczego, ani akceptowaæ ³adun-
ków niebezpiecznych, jeœli nie s¹ one odpo-
wiednio sklasyfikowane, udokumentowane,
opisane, zapakowane i oznakowane.

Klasyfikacja ³adunków niebezpiecznych
w transporcie lotniczym oparta jest na wytycz-
nych Komitetu Ekspertów Narodów Zjedno-
czonych w zale¿noœci od rodzaju zagro¿enia
i jest identyczna, jak w innych rodzajach
transportu. Klasyfikacja ta zosta³a dok³adnie
przedstawiona w i nie
ma potrzeby, by tu powtórnie definiowaæ
poszczególne klasy. W ramach ka¿dej z nich
znajdziemy materia³y, które mog¹ lub nie, byæ
transportowane samolotami liniowymi. Zale¿y
to jednak nie tyle od klasy, lecz od stopnia
zagro¿enia. Za przy-
pomnê, ¿e ka¿dy z materia³ów niebez-
piecznych ma swój indywidualny cztero-
cyfrowy numer UN (z wyj¹tkiem Consumer
commodity, który ma numer ID8000) i nie tyle
klasa, co indywidualne w³aœciwoœci substan-
cji decyduj¹, czy kwalifikuje siê ona do trans-
portu lotniczego.

Najlepiej zilustrowaæ to konkretnymi przy-
k³adami. Zarówno 30% mieszanka nitroglice-
ryny w p³ynie o numerze UN 3357 jak i napoje
alkoholowe o zawartoœci alkoholu poni¿ej 24%
o numerze UN 3065 nale¿¹ do tej samej kla-
sy 3. Tymczasem pierwsza z wymienionych

substancji jest ca³kowicie zabroniona w trans-
porcie lotniczym, druga zaœ nie podlega ¿ad-
nym restrykcjom. Podobnie, przypisany do 9
klasy niebieski azbest (krokidolit) o numerze
UN 2212 nie kwalifikuje siê do przewozu
lotniczego, a p³atki rycynowe o numerze UN
2969, równie¿ zaliczone do klasy 9 mo¿na
przewoziæ bez limitu.

Zabroniona jest do przewozu ciek³a p³ynna
siarka o numerze UN 2448 (Klasa 4.1), siarkê
w postaci sta³ej o numerze UN 1350 (rów-
nie¿ klasa 4.1) mo¿na przewoziæ w ograni-
czonych iloœciach; ale ju¿ siarka w postaci
granulowanej mo¿e byæ przewo¿ona bez
ograniczeñ.

Najwiêksze restrykcje dotycz¹ klasy 1,
czyli materia³ów wybuchowych. Praktycznie
nie dopuszcza siê do transportu lotniczego
materia³ów klas 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 i 1.6, a
niektóre materia³y klasy 1.4 mog¹ byæ
transportowane tylko na pok³adzie samolotów
frachtowych (cargo aircraft only).

Niektóre materia³y w ramach tego samego
numeru UN w zale¿noœci od stê¿enia zawartej
w nich substancji niebezpiecznej mog¹ nieœæ
ró¿ne stopnie zagro¿enia, dlatego te¿ wyró¿-
niono trzy grupy pakowania:
• Grupa pakowania I – wysoki stopieñ ryzyka
• Grupa pakowania II – œredni stopieñ ryzyka
• Grupa pakowania III – niski stopieñ ryzyka

i odpowiednio do nich dobiera siê sposób
pakowania

W zale¿noœci od tego dobiera siê odpowiednie
opakowanie.

DGR dok³adnie okreœlaj¹ maksymalne
iloœci, jakie mog¹ znajdowaæ siê w jednost-
kowym opakowaniu, przy czym ró¿ne iloœci
substancji tego samego rodzaju mog¹ byæ
przewo¿one na pok³adzie samolotów pasa¿er-
skich, a inne frachtowcami. Iloœci te uzale¿nio-
ne s¹ równie¿ od tego, czy u¿yte opakowanie
jest atestowane, czy nie. W niektórych przy-
padkach niedopuszczalne jest u¿ycie opako-
wañ nie atestowanych. Przypomnê, ¿e insty-
tucjami uprawnionymi do wydawania atestów
na opakowania w Polsce uprawnione s¹:
• Centralny Oœrodek Badawczo-Rozwojowy

Opakowañ dla opakowañ dla wszystkich
klas z wyj¹tkiem klasy 2 i 7;

DGR

Podrêczniku spedytora

Podrêcznikiem spedytora

44

Przewóz materia³ów niebezpiecznych
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• Urz¹d Dozoru Technicznego dla opakowañ
klasy 2;

• Pañstwowa Agencja Atomistyki dla opako-
wañ klasy 7.

Zapewnienie bezpieczeñstwa w trans-
porcie lotniczym uzale¿nione jest od w³aœci-
wego rozumienia przepisów przez wszystkie
osoby bior¹ce udzia³ w procesie transportu.
Dlatego te¿ IATA przywi¹zuje du¿¹ wagê spraw
szkolenia. Obejmuje ono nadawców ³adunków
niebezpiecznych, w tym osoby pakuj¹ce prze-
sy³ki, spedytorów, agentów cargo, agentów
handlinowych, przewoŸników oraz s³u¿by
ochrony, ze szczególnym uwzglêdnieniem
osób zajmuj¹cych siê przeœwietlaniem
³adunków i baga¿u pasa¿erskiego. Szkolenie
obejmuje zasady pakowania, przewozu i prze-
chowywania przesy³ek niebezpiecznych.
Zakoñczone jest ono egzaminem, którego
pomyœlne zdanie uprawnia do obs³ugi
³adunków niebezpiecznych. Uprawnienia
wa¿ne s¹ przez 24 miesi¹ce, i po up³ywie tego
okresu nale¿y ponownie zdaæ egzamin.
Szkolenia i egzaminy prowadzone s¹ przez
przewoŸników oraz przez firmy wyspecjalizo-
wane w przewozie ³adunków niebezpiecznych.

PrzeœledŸmy, jak w praktyce wygl¹da
przewóz przesy³ek niebezpiecznych.

Zg³aszaj¹c spedytorowi zamiar przewozu
nadawca powinien przedstawiæ spedytorowi
Kartê charakterystyki substancji (z ang.
Material Safety Data Sheet – MSDS) czyli
dokument zawieraj¹cy podstawowe dane
fizyczne i chemiczne substancji, zagro¿enia,
jakie mo¿e ona spowodowaæ i metody
postêpowania w przypadku ska¿enia. Karta
charakterystyki podaje numer UN oraz
oficjaln¹ nazwê przewozow¹ substancji.

Na tej podstawie spedytor dokonuje
identyfikacji ³adunku i sprawdza w rozdziale
4.2 DGR stanowi¹cym wykaz materia³ów
niebezpiecznych, czy dany materia³ w ogóle
mo¿e byæ przewo¿ony transportem lotniczym.
Jeœli tak, to jakie mog¹ wyst¹piæ maksymalne
iloœci w jednostce opakowania. Wykaz
wskazuje równie¿ numer instrukcji pakowania,
wed³ug której powinno byæ dobrane stosowne
opakowanie.

Wykaz podaje równie¿ iloœci, które nie
wymagaj¹ sporz¹dzenia odrêbnej dokumen-
tacji (Excepted quantity – EQ), albo jakie iloœci
s¹ iloœciami ograniczonymi (Limited quantity –
LQ).

Równolegle spedytor musi sprawdziæ
w rozk³adach lotów, czy na danej trasie
przewoŸnik lub przewoŸnicy dysponuj¹

odpowiednim sprzêtem (np. samolotami
frachtowymi w przypadku warunku

).
Szczegó³owe wymagania i instrukcje

pakowania znajduj¹ siê w rozdziale 5 DGR.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e obowi¹zek doboru i za-
pewnienia w³aœciwego opakowania nale¿y do
nadawcy. Opakowanie musi byæ zgodne
obowi¹zuj¹c¹ instrukcj¹ i wolne od zanie-
czyszczeñ zarówno wewn¹trz, jak i na zew-
nêtrznych powierzchniach. Z powierzchni
opakowania u¿ywanego wielokrotnie powinny
zostaæ usuniête wszystkie stare naklejki.

Zasady pakowania ograniczaj¹ u¿ycie do
przewozu materia³ów niebezpiecznych ULD.
W przypadku opakowañ zbiorczych nie wolno
umieszczaæ w nich razem substancji, które
w przypadku zetkniêcia siê z sob¹, razie
wycieku, mog¹ reagowaæ w niebezpieczny
sposób. Nie mo¿na na przyk³ad przewoziæ
w jednym opakowaniu zbiorczym, ale tak¿e nie
mo¿na ustawiaæ w samolocie obok siebie
materia³ów klasy 3 i materia³ów klasy 5.1,
klasy 4.2 i klasy 5.1, klasy 4.3 i klasy 8.

Na nadawcy spoczywa równie¿ obowi¹-
zek w³aœciwego oznakowania opakowania.
Powinny znaleŸæ siê na nim nastêpuj¹ce dane:
• Nazwa przewozowa substancji;
• Czterocyfrowy numer UN;
• Waga (lub objêtoœæ) netto;
• Nazwa i adres nadawcy;
• Nazwa i adres odbiorcy;
• Naklejka ostrzegawcza odpowiedniej klasy

(w przypadku, jeœli dana substancja oprócz
wiod¹cego zagro¿enia posiada i drugie za-
gro¿enie, na opakowaniu powinny znaleŸæ
siê dwie naklejki);

• Naklejki kierunkowe wskazuj¹ce, w jakiej
pozycji powinna byæ przewo¿ona i sk³ado-
wana przesy³ka (powinny byæ umieszczone
w sposób widoczny z dwóch stron).

Naklejki ostrzegawcze u¿ywane w trans-
porcie lotniczym musz¹ mieæ minimalne
wymiary 10 x 10 cm. Ich wygl¹d jest taki sam,
jak w przypadku innych rodzajów transportu
i zosta³y zaprezentowane zosta³ w Podrêczniku
spedytora.

Ponadto w przypadku, jeœli przesy³ka
mo¿e byæ przewo¿ona tylko samolotami
transportowymi na opakowaniu powinna
zostaæ umieszczona specjalna naklejka
z oznaczeniem

.
Jeœli przesy³ka musi byæ transportowana

i sk³adowana z dala od Ÿróde³ ciep³a, równie¿
nale¿y j¹ oznaczyæ odpowiedni¹ naklejk¹.

Odrêbna naklejka przewidziana jest dla
.

Nastêpnie nadawca sporz¹dza w dwóch
egzemplarzach stosown¹ deklaracjê, z ang.

.
Wpisuje w niej w odpowiednich rubrykach
nastêpuj¹ce dane:
• Nazwê i adres nadawcy;
• Nazwê i adres odbiorcy;
• Numer lotniczego listu przewozowego

(AWB) – mo¿e byæ uzupe³niony póŸniej, jeœli
w chwili wype³niania deklaracji nie jest
znany;

• Zaznacza, czy ³adunek mo¿e byæ trans-
portowany w samolocie pasa¿erskim (po-
przez skreœlenie niew³aœciwego okreœlenia);

• Pe³n¹ nazwê portu lotniczego nadania
(u¿ycie trzyliterowego kodu IATA nie jest
w³aœciwe);

• Pe³n¹ nazwê portu lotniczego przeznaczenia
(u¿ycie trzyliterowego kodu IATA nie jest
w³aœciwe);

• Zaznacza poprzez skreœlenie niew³aœciwego
okreœlenia, czy materia³ jest radioaktywny;

• Czterocyfrowy numer UN poprzedzony
literami UN (w przypadku

- ID8000);
• Klasê (klasy) zagro¿enia;
• Nazwê przewozow¹ substancji;
• Grupê pakowania;
• Iloœæ i rodzaj opakowania, wagê (lub

objêtoœæ) netto w ka¿dym opakowaniu;
• Numer instrukcji pakowania;
• Dodatkowe informacje dotycz¹ce przewo-

¿onego materia³u (np. o koniecznoœci
przewo¿enia i sk³adowania z dala od Ÿróde³
ciep³a);

• Numer telefonu dostêpnej przez 24 godziny
osoby odpowiedzialnej za wysy³kê;

• Imiê, nazwisko i stanowisko osoby odpo-
wiedzialnej podpisuj¹cej deklaracjê:

• Datê.
Deklaracja nie podpisana jest niewa¿na.

W przypadku deklaracja
nie jest wymagana, ale na lotniczym liœcie
przewozowym musi znaleŸæ siê adnotacja

i na-
le¿y wskazaæ na nim iloœæ opakowañ zawiera-
j¹cych materia³y niebezpieczne.

W pozosta³ych przypadkach jeden
egzemplarz deklaracji bêdzie póŸniej towarzy-
szy³ przesy³ce, drugi pozostaje w dyspozycji
przewoŸnika (lub jego agenta handlingowego)
w porcie lotniczym nadania, a¿ do chwili gdy
przesy³ka dotrze do docelowego portu lot-
niczego.

cargo

aircratf only

Excepted quantities

Shipper’s Declaration for Dangerous Goods

Consumer

commodity

Excepted quantity

Dangerous goods in Excepted Quantities

CARGO AIRCRAFT ONLY /
FORBIDDEN IN PASSANGER AIRCRAFT
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Przygotowan¹ przesy³kê nadawca lub
spedytor mo¿e dostarczyæ do portu lotniczego
nadania. Nale¿y podkreœliæ, ¿e dostawa
powinna odbyæ siê zgodnie z zasadami
przewozu ³adunków niebezpiecznych w trans-
porcie drogowym.

Na podstawie Deklaracji nadawcy spedy-
tor lub przewoŸnik wystawia lotniczy list prze-
wozowy zaznaczaj¹c w rubryce

, ¿e przesy³ka zawiera materia³y
niebezpieczne.

W porcie lotniczym nadania przesy³ka
podlega szczegó³owemu sprawdzeniu. Doty-
czy to zarówno dokumentacji, jak i stanu opa-
kowania i widniej¹cych na nim oznaczeñ.
Odbywa siê to przy pomocy tzw.
i dopiero po stwierdzeniu, ¿e wszystkie warun-
ki DGR zosta³y spe³nione, przesy³ka zostaje
zaakceptowana do przewozu. W przypadku
rewizji urzêdu celnego lub s³u¿b odpowiedzial-
nych za bezpieczeñstwo transportu lotniczego
opakowanie musi byæ przywrócone do stanu
wymaganego przez DGR przez personel
posiadaj¹cy stosowne uprawnienia.

nie podlegaj¹ spraw-
dzeniu przy pomocy .

O przewozie przesy³ki niebezpiecznej musi
zostaæ powiadomiony w formie pisemnej do-
wodz¹cy statkiem powietrznym. Informacja
musi zawieraæ:
• Numer lotniczego listu przewozowego

(AWB);
• Nazwê przewozow¹ substancji i, jeœli posia-

da, jej nazwê techniczn¹;
• Numer UN/ID;
• Klasê zagro¿enia zgodnie z naklejkami os-

trzegawczymi;
• Iloœæ opakowañ, waga (lub objêtoœæ) netto,

wagê brutto ka¿dego z opakowañ;
• Miejsce ulokowania w samolocie;
• Adnotacjê w przypadku wymogu transportu

;
• Port lotniczy, gdzie przesy³ki maj¹ byæ roz³a-

dowane.

W przypadku nie ma
obowi¹zku informowania kapitana.

Po przylocie do portu docelowego przesy³-
ka zawieraj¹ca materia³ niebezpieczny musi
byæ sk³adowana zgodnie z wymaganiami DGR
a jej podczas jej dostarczenia do odbiorcy
musz¹ zostaæ zachowane przepisy przewozu
materia³ów niebezpiecznych w transporcie
drogowym.

Spe³nienie powy¿szych procedur nie
stanowi trudnoœci, gdy nadawca od lat uczes-
tniczy w obrocie towarami, które w ca³oœci lub
w czêœci s¹ materia³ami niebezpiecznymi i jest
tego œwiadomy, a jego personel posiada
odpowiednie kwalifikacje. Zdarza siê jednak,
¿e nadawca zg³asza przesy³kê, która w jego
mniemaniu jest neutralna, w rzeczywistoœci
jednak mo¿e zawieraæ substancje stwarzaj¹ce
zagro¿enie. Spedytor powinien zwróciæ
szczególn¹ uwagê na nastêpuj¹ce towary i
zweryfikowaæ ich rzeczywist¹ zawartoœæ:
• – mog¹ zawieraæ

materia³y wybuchowe (flary), chemiczne
generatory tlenu, pe³ne opony, butle ze
sprê¿onymi gazami, farby, kleje, aerozole,
artyku³y medyczne, akumulatory z ciek³ym
elektrolitem, baterie litowe, zapa³ki;

•
- mog¹ zawieraæ

materia³y ferromagnetyczne, które jakkol-
wiek nie podlegaj¹ definicji magnesu, to
jednak musz¹ byæ umieszczone w samo-
locie w miejscu, w którym nie bêd¹ wp³y-
wa³y negatywnie na pracê urz¹dzeñ
nawigacyjnych. Ponadto mog¹ zawieraæ:
czêœci wype³nione paliwem, akumulatory
z ciek³ym elektrolitem, sprê¿ony gaz w opo-
nach, gaœnice, amortyzatory z azotem,
poduszki powietrzne;

• - mog¹ zawie-
raæ butle ze sprê¿onym powietrzem lub
tlenem, chemiczne generatory tlenu, lub
ciek³y tlen;

• -
mo¿e zawieraæ gazy palne, jak propan, butan
itp., palne ciecze lub cia³a sta³e;

• - pod
tymi ogólnymi okreœleniami mo¿e kryæ siê
ca³y zakres substancji niebezpiecznych;

• - mog¹ ty wyst¹piæ te
same przedmioty, jak w przypadku czêœci do
samolotu, a tak¿e ró¿ne sprê¿one gazy, za-
palniczki gazowe, aerozole, gaœnice, ³atwo-
palne ciecze zawarte w farbach i klejach,
substancje ¿r¹ce itp;

• - tu, podobnie jak
w przypadku chemikaliów mo¿emy mieæ do
czynienia z ka¿dym z niebezpiecznych ma-
teria³ów;

• - mo¿e to byæ zamro¿ony
ciek³y gaz jak argon, hel, neon lub azot.

• - mog¹ zawieraæ sprê¿ony lub ciek³y
gaz;

• – w ich sk³ad mog¹
wchodziæ palne ¿ywice i rozpuszczalniki,
sprê¿ony lub ciek³y gaz, rtêæ i materia³y
radioaktywne;

• - mog¹
zawieraæ substancje zakaŸne;

• - w jego sk³ad mog¹
wchodziæ butle ze sprê¿onym powietrzem
lub tlenem, lampy do nurkowania wytwarza-
j¹ce niezwykle wysokie temperatury. Dla
zachowania bezpieczeñstwa na czas trans-
portu ¿arówkê nale¿y od³¹czyæ od akumu-
latora;

• - mo¿e
zawieraæ materia³y wybuchowe;

• – ich zawartoœci¹ mo¿e
byæ ciek³y azot;

• – mo¿e zawieraæ mate-
ria³y magnetyczne, rtêæ w lampach elektro-
nowych lub akumulatory z ciek³ym elektro-
litem;

• – w jego
sk³ad mog¹ wchodziæ materia³y wybuchowe
(np. flary), palne ciecze lub gazy;

• , sprzêt do
efektów specjalnych – mog¹ zawieraæ mate-
ria³y pirotechniczne, silniki spalinowe gene-
ratorów elektrycznych, akumulatory z ciek-
³ym elektrolitem;

• – ich
opakowania mog¹ zawieraæ zamro¿ony
ciek³y gaz lub suchy lód;

• – mog¹ byæ
pakowane w suchy lód;

• – mog¹
zawieraæ ciecze palne;

• – mog¹
zawieraæ wiele materia³ów niebezpiecznych:
ciecze palne, jak rozpuszczalniki, farby i la-
kiery, kleje, aerozole, wybielacze, ¿r¹ce
œrodki czyszcz¹ce, zapa³ki itp;

• - mog¹ to byæ zawieraj¹ce rtêæ
barometry i termometry oraz urz¹dzenia
elektryczne, jak lampy;

•
– mog¹ zawieraæ ró¿ne materia³y

niebezpieczne, w tym palne ciecze, ma-
teria³y sta³e zapalne, utleniacze, nadtlenki
organiczne, substancje truj¹ce i ¿r¹ce;

• – mog¹ zawieraæ skroplone gazy i
roztwór amoniaku;

• – mog¹ zawieraæ
nadtlenki organiczne, palne kleje, rozpusz-
czalniki, farby i ¿ywice;

• – pod t¹ nazw¹ mog¹
siê kryæ bardzo ró¿ne materia³y, w tym sub-
stancje zakaŸne, palne ciecze, materia³y
sta³e zapalne, nadtlenki organiczne, sub-
stancje ¿r¹ce lub truj¹ce;

• – mog¹ zawieraæ
œrodki wybuchowe (flary), butle ze sprê¿o-
nym gazem, farby, baterie litowe;

Handling

information

Checklist

Excepted quantities

Checklist

Cargo aircraft only

Excepted quantities

Czêœci do samolotu

Samochody i motocykle, czêœci samocho-
dowe lub do motocykli

Aparaty oddechowe i tlenowe

Wyposa¿enie turystyczne lub kempingowe

Chemikalia i materia³y farmaceutyczne

Materia³y firmowe

Przesy³ka skonsolidowana

Ciecz kriogeniczna

Butle

Aparaty dentystyczne

Próbki lub substancje do diagnostyki

Sprzêt do nurkowania

Sprzêt do wierceñ i sprzêt górniczy

Kapsu³y, termosy

Sprzêt elektryczny

Sprzêt ekspedycyjny lub ratowniczy

Sprzêt filmowy lub telewizyjny

Sperma lub zamro¿one embriony

Mro¿one owoce i warzywa

Paliwa i urz¹dzenia kontroli paliwa

Artyku³y gospodarstwa domowego

Przyrz¹dy

Wyposa¿enie laboratoryjne i artyku³y me-
dyczne

Lodówki

Zestawy naprawcze

Próbki do testowania

Czêœci zamienne na statek
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• – wœród nich mog¹ znaleŸæ siê
materia³y wybuchowe (np. nitownice);
sprê¿one gazy, aerozole, gazy palne, palne
kleje i farby, ¿r¹ce ciecze;

Du¿¹ ostro¿noœæ nale¿y zachowaæ przyj-
muj¹c do przewozu rzeczy osobiste, w tym
baga¿ pasa¿erski jako cargo. Mo¿emy tam
napotkaæ wiele przedmiotów spe³niaj¹cych
kryteria materia³ów niebezpiecznych. Na
spedytorze spoczywa tu szczególna odpo-
wiedzialnoœæ, gdy¿ przeciêtny pasa¿er mo¿e
nie mieæ pojêcia, ¿e przedmioty, które za-
mierza nadaæ do przewozu lotniczego, mog¹
stwarzaæ jakiekolwiek zagro¿enie.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
nie maj¹ zastosowania do

przewozu na pok³adzie samolotu materia³ów
niebezpiecznych przypadkach, gdy:
• s³u¿¹ one do zapewnienia pomocy medycz-

nej podczas lotu i zosta³y umieszczone na

pok³adzie za zgod¹ przewoŸnika lub nale¿¹
do sta³ego wyposa¿enia samolotu, a sposób
ich wykonania i zamontowania w sposób
skrajny ogranicza zagro¿enia;

• s³u¿¹ do udzielenia pomocy weterynaryjnej
lub do humanitarnego zabicia zwierzêcia
podczas lotu;

• zosta³y umieszczone w samolocie do rozpy-
lenia w celu ochrony pól, lasów lub ogra-
niczenia emisji zanieczyszczeñ;

• zosta³y umieszczone na pok³adzie samolotu
w zwi¹zku z akcj¹ poszukiwawcz¹ lub nie-
sieniem pomocy;

Na zakoñczenie chcia³bym podkreœliæ, ¿e
niniejsze opracowanie jest ogólnym przedsta-
wieniem podstawowych zasad obowi¹zu-
j¹cych w transporcie lotniczym materia³ów
niebezpiecznych i w ¿adnym wypadku nie
stanowi instrukcji postêpowania z materia³ami
niebezpiecznymi. Instrukcj¹ tak¹ mo¿e byæ

tylko aktualna edycja
.

• Przepisy ICAO: Konwencja o miêdzy-
narodowym lotnictwie cywilnym, sporz¹-
dzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz.
U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214);

• Przepisy IATA:
;

• Przepisy polskie:
- Prawo lotnicze - ustawa z dnia 3 lipca

2002 r. (Dz.U. z 2002 Nr 130 poz. 112);
- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury

z 11 lipca 2008 r. w sprawie przewozu
lotniczego materia³ów wymagaj¹cych
szczegó³owego traktowania (Dz.U. z 2008
Nr 126, poz. 814)

(opr. Janusz Wrzecion)

Narzêdzia

Dangerous goods

regulations

IATA Dangerous Goods

Regulations

IATA Dangerous Goods

Rregulations
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Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez
Ministerstwo Finansów, na podstawie decyzji
nr 899 Komisji Unii Celnej Bia³oruœ –
Kazachstan – Rosja BY-KZ-RU z 9 grudnia
2011 r.

.
Przy niniejszym zamieszczamy nieoficjal-

ne t³umaczenie tego dokumentu z jêzyka
rosyjskiego. Wersjê oryginaln¹ przedmiotowej

decyzji oraz robocze t³umaczenie decyzji
dokumentu. mo¿na tak¿e znaleŸæ na stronie
internetowej Ministerstwa Finansów:
- wersja rosyjska

- wersja polska

Informacje dostêpne s¹ równie¿ na stronie
internetowej:

Nowy wymóg wi¹¿e siê z koniecznoœci¹
przekazania szerszego zakresu danych ni¿
standardowo wymagane w karnecie TIR, do
systemu informatycznego organów celnych
w³aœciwego pañstwa unii celnej BY-KZ-RU,
przed faktycznym wwozem towarów na
obszar unii celnej.

(Ÿr. informacja MF – DA)

od dnia 17 czerwca 2012 r. zostaje
wprowadzony obowi¹zek wyprzedzaj¹cego
informowania o towarach wwo¿onych na
obszar unii celnej BY-KZ-RU transportem
drogowym

_files_/sluzba_celna/

aktualnosci/2012/02/decyzja_ru.pdf

_files_/sluzba_celna/aktual

nosci/2012/02/decyzja_pl_tlumaczenie_

nieoficjalne.pdf

http://www.tsouz.ru/KTS/KTS33/Pages/

R_899.aspx
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Nowe przepisy w relacjach z Uni¹ Celn¹
Bia³oruœ - Kazachstan – Rosja.
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Procedury uproszczone
– problem dublowania zg³oszeñ importowych

obs³ugiwanych elektronicznie w systemie CELINA.

50

Problemy bêd¹ce wynikiem dublowania
zg³oszeñ importowych obs³ugiwanych
elektronicznie w Systemie CELINA nurtuj¹ce
czêœæ naszych cz³onków by³y przedmiotem
miêdzy innymi dyskusji przedstawicieli PISiL
w czasie spotkania z Izb¹ Celn¹ i Urzêdem
Celnym w Gdyni.

Z uwagi na fakt, i¿ problematyk¹ t¹
zainteresowanie wykazali tak¿e cz³onkowie
naszej organizacji spoza zasiêgu dzia³ania IC w
Gdyni zamieszczamy informacjê dla wszyst-
kich posiadaczy pozwoleñ na stosowanie
procedur uproszczonych przygotowan¹ przez
Dyrektora Izby Celnej w Gdyni prezentu-

j¹c¹ stanowisko Ministerstwa Finansów
odnoœnie dublowania zg³oszeñ importowych
obs³ugiwanych „bez papierowo” w Systemie
CELINA.

Z przekazanej informacji wynika, ¿e De-
partament Polityki Celnej MF podj¹³ próbê
ustalenia zasad postêpowania w przypadkach
„dublowañ” z Komisj¹ Europejsk¹, która
potwierdzi³a, ¿e w przypadku przyjêcia dwóch
zg³oszeñ celnych wobec tego samego towaru i
zwolnienia go do procedury, mo¿liwe jest
uniewa¿nienie jednego ze zg³oszeñ na
podstawie art. 78 ust. 3 Wspólnotowego
Kodeksu Celnego.

Stanowisko Ministerstwa Finansów
podnios³o tak¿e temat ew. karania za fakt
zdublowania zg³oszenia w Systemie CELINA
wyjaœniaj¹c, ¿e sam fakt zdublowania nie
poci¹ga za sob¹ automatycznie zagro¿enia
sankcj¹. Sankcje mog¹ byæ natomiast
stosowane „w sytuacji celowego i uporczy-
wego (pomimo upomnieñ) wysy³ania przez
zg³aszaj¹cego kilku komunikatów w odnie-
sieniu do tego samego towaru”.

(¿r. IC Gdynia – DA)
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Niniejszym publikujemy pismo Dyrektora
Izby Celnej w Gdyni z dnia 29 lutego br.
prezentuj¹ce stanowisko Departamentu Po-
datku Akcyzowego i Ekologicznego Minis-
terstwa Finansów dotycz¹ce mo¿liwoœci reali-
zowania procedury uproszczonej przez agen-
cjê celn¹ nie posiadaj¹c¹ pozwolenia na sto-
sowanie procedury uproszczonej, ale dzia³a-
j¹cej w imieniu i na rzecz przedsiêbiorcy posia-
daj¹cego takie pozwolenie.

Zwracamy uwagê, ¿e przedsiêbiorca,
który posiada pozwolenie na stosowanie
procedury uproszczonej, na podstawie której
bêdzie on dokonywa³ zg³oszeñ we w³asnym
imieniu i na swoj¹ rzecz, nie mo¿e dzia³aæ
przez przedstawiciela, w tym przypadku
agenta celnego nie bêd¹cego jego pracow-
nikiem. Tym samym agencja celna nawet
je¿eli posiada status AEOC nie mo¿e reali-
zowaæ procedury uproszczonej na podstawie
pozwolenia udzielonego swojemu moco-
dawcy.

Z zamieszczonego uzasadnienia wynika,
¿e przedmiotowy problem zosta³ zg³oszony do
Komisji Europejskiej.

(Ÿr. IC Gdynia – DA)
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Procedury uproszczone
– mo¿liwoœæ realizowania procedury uproszczonej

przez agencjê celn¹.
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Grupa Robocza Transportu Drogowego FIATA,
Sofia 16 marca 2012

Wiosenne spotkanie Grupy Roboczej
Transportu Drogowego by³o po³¹czone z ob-
chodami 20-lecia powstania bu³garskiej
organizacji spedytorów NSAB oraz miêdzy-
narodow¹ konferencj¹ na temat roli Bu³garii
w systemie logistycznym Unii Europejskiej.
Za³o¿ona w 1992 roku, w rezultacie przemian
gospodarczych w Bu³garii, NSAB jest cz³on-
kiem FIATA od 1994 roku. Od 2000 roku NSAB
funkcjonuje równie¿ jako sekretariat Zwi¹zku
Spedytorów Europy Po³udniowo-Wschodniej.
W 2003 r. zosta³a równie¿ cz³onkiem CLECAT.
Wiêcej informacji na stronie:

W trakcie Konferencji, na której byli obecni
przedstawiciele Fiata, Clecat, Banku Œwiato-
wego, Ministerstwa Transportu Bu³garii oraz
szeregu instytucji zwi¹zanych z organizacj¹
przewozów i logistyk¹ poruszano tematy
zwi¹zane z funkcjonowaniem przedsiêbiorstw
logistycznych w Unii Europejskiej ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem roli transportu kole-
jowego jako narzêdzia rozwoju przewozów
multimodalnych.

Grupa robocza zajmowa³a siê nastêpu-
j¹cymi problemami:

12 wrzeœnia 2011r. Komisja Europejska
przyjê³a Dyrektywê dotycz¹ca op³at drogo-
wych zgodnie, z któr¹ kraje cz³onkowskie maj¹
2 lata na dostosowanie swoich przepisów do
treœci Dyrektywy. Istotnym elementem Dyrek-
tywy jest zapis, ¿e kraje cz³onkowskie maj¹
mo¿liwoœæ kszta³towania op³at za dostêp do
infrastruktury drogowej we w³asnym zakresie
w zale¿noœci od wp³ywu transportu drogo-
wego na funkcjonowanie gospodarki i œro-
dowiska naturalnego.

Przedstawiciel Czech poinformowa³
o wzroœcie op³at w tym kraju o œrednio 25% od
1 stycznia 2012, zaœ przedstawiciel Niemiec
zwróci³ uwagê na fakt, i¿ wspó³praca z firm¹
Toll Collect zakoñczy siê w 2015 roku, co w
konsekwencji mo¿e oznaczaæ istotn¹ zmianê
systemu poboru op³at.

W tym kontekœcie grupa robocza od kilku
lat zajmuje siê problemem bezpiecznych par-
kingów a w³aœciwie ich brakiem, mimo pod-
jêcia wielu ró¿nego rodzaju dzia³añ w tym zak-
resie.

Podstawowym efektem prac s¹ coraz bar-
dziej kompletne informacje dotycz¹ce lokali-
zacji parkingów, które s¹ dostêpne na
stronach internetowych IRU w zak³adce
TRANSpark. Niew¹tpliwie bardzo wa¿ne w tej
sprawie jest rosn¹ce zainteresowanie Komisji
Europejskiej oraz Komisarza ds. transportu w
osobie Siima Kallasa.

.
Przedstawiciel IRU poinformowa³ o pra-

cach dotycz¹cych uruchomienia systemu
w Afganistanie i Pakistanie, co powinno
spowodowaæ u³atwienie wymiany handlowej
z tymi krajami, najprawdopodobniej w koñcu
2012 roku.

W 2010 roku IRU wyda³o ok. 2,8 mln
karnetów, zaœ w 2011 ponad 3 mln, co mimo
pojawiania siê alternatywnych mo¿liwoœci
uzyskania zabezpieczenia na czas tranzytu
towarów oznacza sta³y wzrost znaczenia
karnetu TIR jako narzêdzia u³atwiaj¹cego
przemieszczanie towarów. Zwrócono równie¿
uwagê, ¿e mia³o miejsce uproszczenie pro-
cedur w relacjach z Rosj¹, Bia³orusi¹ i Ka-
zachstanem, gdzie powszechnym sta³o siê

u¿ywanie 4 voletowego karnetu, jako rezultat
unii celnej.

Trwaj¹ prace nad wprowadzeniem w tym
kraju systemu T1 jako alternatywy dla karnetu
TIR.

Po raz kolejny wprowadzono system cen
minimalnych w transporcie drogowym.
Wed³ug cz³onków grupy roboczej jest to
niezgodne z zasad¹ wolnej konkurencji,
bêd¹c¹ podstaw¹ funkcjonowania UE.

S³u¿by kontrolne w tych krajach zdecy-
dowanie zabraniaj¹ wo¿enia samochodów
osobowych na naczepach nie przystosowa-
nych do przewozu samochodów. Powszechna
w tym zakresie praktyka w tych krajach
prowadzi³a do wzrostu zagro¿enia w ruchu
drogowym.

Grupa robocza podjê³a inicjatywê maj¹c¹
na celu stworzenie warunków bezpiecznego
tranzytu ciê¿arówek przez ten kraj poprzez
tworzenie konwojów. Szczególnie tych,
których dotyczy koniecznoœæ przejazdu bez
³adunku.

(Wojciech Miotke
Przedstawiciel PISiL w WG RT)

www.nsab.bg

Op³aty za korzystanie z infrastruktury drogo-
wej.

Bezpieczeñstwo transportu.

System TIR

Turcja.

W³ochy.

Grecja i Bu³garia.

Syria.



1.Przes³anki rozwoju i formy transportu
kombinowanego

Znaczn¹ rolê w tym procesie odgrywaæ
bêdzie wykorzystanie nowoczesnych tech-
nologii, w tym transportu kombinowanego

przewozy kolejowo-
samochodowe

Kombinowane przewozy kolejowo-sa-
mochodowe realizowane w systemie trans-
portu nietowarzysz¹cego

kombinowane przewozy kolejowo-
samochodowe

Zasadniczym celem polityki transportowej
UE w œwietle Bia³ej Ksiêgi z marca 2011 r. jest
stworzenie konkurencyjnego, a zarazem
zrównowa¿onego systemu transportowego.
Istniej¹ce obecnie dysproporcje w podziale
zadañ przewozowych i zwi¹zane z tym takie
konsekwencje, jak: wzrost kongestii na
drogach, zagro¿enie bezpieczeñstwa przewo-
zów, wiêksza zawodnoœæ us³ug transpor-
towych, maj¹ istotne znaczenie z punktu
widzenia kosztów generowanych przez sektor
TSL, a w efekcie stanowi¹ istotne zagro¿enie
dla konkurencyjnoœci gospodarki europejskiej.

W tym œwietle na szczeblu w³adz unijnych
dostrzegana jest m.in. koniecznoœæ posze-
rzenia zakresu wspó³pracy ró¿nych ga³êzi
transportu, gwarantuj¹cej odpowiedni¹ wy-
dajnoœæ, a tym samym konkurencyjnoœæ
europejskiego systemu transportowego.

,
którego istota polega na przewozie jednostek
³adunkowych w g³ównym cyklu przewo-
zowym za pomoc¹ œrodków transportu
kolejowego, ¿eglugi œródl¹dowej lub morskiej.
Rozwój transportu kombinowanego stanowi
istotny element polityki zrównowa¿onego
rozwoju transportu. Transport kombinowany
ma bowiem na celu ograniczenie roli
transportu drogowego, najbardziej odpowie-
dzialnego za degradacjê œrodowiska, jedynie
do obs³ugi przewozów dowozowo-odwozo-
wych ze stacji kolejowych lub terminali prze³a-
dunkowych.

Najbardziej popularn¹ form¹ transportu
kombinowanego s¹

. Przewozy te, zgodnie z no-
menklatur¹ UIRR, mog¹ byæ realizowane
w trzech systemach okreœlanych jako:
• transport nietowarzysz¹cy

,
• transport towarzysz¹cy

,
• transport bimodalny

.

(rys.1) obejmuj¹
przewozy za pomoc¹ specjalistycznych
wagonów kolejowych znormalizowanych jed-
nostek ³adunkowych, takich jak: wymienne
nadwozia, kontenery i naczepy siod³owe.

Z kolei
w systemie towarzysz¹cym

(rys.2) polegaj¹ na przewozie, na odpowiednio
przystosowanych niskopod³ogowych wago-
nach kolejowych, samochodów ciê¿arowych
z przyczepami (zestawów drogowych) lub
ci¹gników siod³owych z naczep¹ (zespo³ów
drogowych), których wjazd na wagon odbywa
siê po pochy³ej platformie najazdowej .
Natomiast kierowcy pojazdów drogowych
w czasie przewozu kolejowego podró¿uj¹
w wagonie sypialnym, a na stacji docelowej
przejmuj¹ swe pojazdy i kontynuuj¹ przewóz
do koñcowego miejsca odbioru przesy³ki.

(ang. un-

accompanied product, niem. Unbegleiter

Verkehr)

(ang. accompanied

product, niem. Begleiter Verkehr)

(ang. bimodal

transport, niem. bimodalen Transport)

1

2

System ten popularnie okreœlany jest jako
ruchoma droga, a w skrócie jako Ro-La (ang.
Rolling Motorway, niem. Rollende Land-

straße). W Europie przeciêtnie w systemie Ro-
La przewozi siê poci¹giem od 20 do 27
zestawów drogowych, a czas formowania
takiego sk³adu poci¹gu nie trwa d³u¿ej ni¿ 30
minut .

polega na przewozie
odpowiednio przystosowanych naczep
samochodowych na specjalnych wózkach
kolejowych. Naczepy s¹ wyposa¿one w odpo-
wiednie zaczepy do wózków wagonowych
i w³asne podnoœniki umo¿liwiaj¹ce podniesie-
nie kó³ jezdnych naczepy, która po osadzeniu
na wózku staje siê wagonem kolejowym,
z których formowany jest sk³ad poci¹gu
bimodalnego.

Obok transportu kolejowego ga³êzi¹
transportu, która aktywnie w³¹cza siê w kra-
jach Europy Zachodniej w rozwój przewozów
kombinowanych jest tak¿e transport wodny
œródl¹dowy. O umacnianiu siê pozycji ¿eglugi
œródl¹dowej w przewozach kombinowanych
œwiadczy przede wszystkim rozwój:
• ¿eglugi kontenerowej,
• przewozów typu roll off – roll on, okreœla-

nych w skrócie jako „ro-ro” (przewozy
statkami rzecznymi maszyn rolniczych,
pojazdów osobowych, ciê¿arowych, naczep
siod³owych),

• bezpoœrednich przewozów morsko-rzecz-
nych.

Transport bimodalny
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Transport kombinowany jako element
zrównowa¿onego rozwoju transportu

Rys. 1. Kombinowane przewozy kolejowo-samochodowe w systemie nietowarzysz¹cym

�ród³o: UIRR Statistics 2010. UIRR, Brüssel 2011, s. 2

Rys. 2. Kombinowane przewozy kolejowo-samochodowe w systemie towarzysz¹cym (Ro-La)

�ród³o: UIRR Statistics 2010…, s. 2

1 Przewozy w tym systemie zapocz¹tkowane zosta³y w latach 70. pomiêdzy Szwajcari¹ a Niemcami.
2 UIRR Jahresbericht 2010. UIRR, Brüssel 2011, s. 4.



2.Tendencje rozwoju kombinowanych prze-
wozów kolejowo-samochodowych w Europie

przewozy kolejowo-samocho-
dowe realizowane w systemie transportu
nietowarzysz¹cego.

Szacuje siê, ¿e aktualnie w Europie oko³o
11% ogó³u ³adunków jest przewo¿onych w ra-
mach kombinowanych przewozów kolejowo-
samochodowych . Wed³ug danych Wspólno-
ty Kolei Europejskich

wykonana praca przewozo-
wa w 2010 r. w ramach kombinowanych prze-
wozów kolejowo-samochodowych wynosi³a
80 mld tkm, co stanowi³o 28,5% ³¹cznej pracy
przewozowej transportu kolejowego w 31
krajach Europy.

Oznacza to w efekcie, ¿e co 4 poci¹g
w Europie wykorzystywany jest w kombino-

wanych przewozach kolejowo-samocho-
dowych. Charakterystyczny jest przy tym fakt,
¿e rynek przewozów kombinowanych rozwija
siê w Europie szybciej ani¿eli rynek tradycyj-
nych przewozów kolejowych. Podczas gdy
w 2010 r., jak wynika z obliczeñ Wspólnoty
Kolei Europejskich, przewozy kolejowe ogó-
³em wzros³y w stosunku do 2009 r. o 5%, to
w odniesieniu do kombinowanych przewozów
kolejowo-samochodowych wzrost ten by³
wy¿szy i wynosi³ 8% .

Z doœwiadczeñ wynika, ¿e najbardziej
rozwiniêt¹ form¹ transportu kombinowanego
w Europie s¹

W Europie skala tych

przewozów szacowana jest na poziomie 16
mln TEU, z czego 32,5% przypada na
towarzystwa transportu kombinowanego
kolejowo-samochodowego zrzeszone
w UIRR. Ta grupa operatorów transportu
kombinowanego obs³uguje oko³o 1100
regularnych po³¹czeñ kolejowych miêdzy
ponad 300 terminalami kontenerowymi w 29
krajach Europy .

Jak wynika z rys. 3, kombinowane prze-
wozy kolejowo-samochodowe w systemie
przewozów nietowarzysz¹cych, wed³ug
danych UIRR, w latach 2000-2010 zwiêkszy³y
siê z poziomu 3 mln TEU do 5,1 mln TEU,
z czego w 2010 r. 58,8% przypada³o na rynek
miêdzynarodowy, a 41,2% na rynek krajowy.

3

4

5

6
(Community of European

Railways, CER )

54

Rys. 3. Przewozy kombinowane

wymiennych nadwozi, kontenerów i naczep

siod³owych zrealizowane przez towarzystwa

transportu kolejowo-samochodowego

zrzeszone w UIRR w latach 2000-2010

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie:

UIRR Jahresbericht 2010. UIRR, Brüssel

2011, s.7; UIRR Statistics 2006 i 2010.

UIRR, Brüssel 2011, s.6-8.

Rys. 4. Przewozy klejowo-samochodowe

w systemie Ro-La zrealizowane przez

towarzystwa transportu kolejowo-

samochodowego zrzeszone w UIRR

w latach 2000-2010

�ród³o: Opracowanie w³asne na

podstawie: UIRR Jahresbericht 2010…,

s.9; UIRR Statistics ..., s.6-8.

Realizowane w tym systemie przewozy
charakteryzuj¹ siê wysok¹ dynamik¹ rozwoju.
Szacuje siê, ¿e mimo spadku kombinowa-
nych przewozów kolejowo-samochodowych
w 2009 r. w zwi¹zku z za³amaniem koniunktury
gospodarczej, przewozy wymiennych nad-

wozi, kontenerów oraz naczep siod³owych na
rynku miêdzynarodowym w latach 2000-2010
zwiêksza³y siê rocznie przeciêtnie w granicach
5%, a przewozy krajowe o 6% .

Z kolei

, wed³ug danych UIRR, wynosi³y w 2010 r.
ok. 0,9 mln TEU, z czego na przewozy
w relacjach miêdzynarodowych przypada³o
0,5 mln TEU, a w relacjach krajowych – ok.0,4
mln TEU (rys.4)

7

przewozy kombinowane kolejowo-
samochodowe realizowane w systemie Ro-

La

3 Ibidem, s. 3.
4 Community of European Railways (Wspólnota Kolei Europejskich) to utworzona w 1988 r. miêdzynarodowa organizacja, która skupia przedsiêbiorstwa kolejowe oraz zarz¹dców

infrastruktury kolejowej z krajów UE, krajów ba³kañskich oraz Norwegii i Szwajcarii, a jej podstawowym celem jest wspieranie i promowanie rozwoju transportu kolejowego.
5 UIRR Jahresbericht 2010…, s. 4.
6 Ibidem, s. 8.
7 Obliczenia w³asne na podstawie: UIRR Jahresbericht 2010…, s. 7; UIRR Statistics 2006 i 2010. UIRR, Brüssel 2011, s.6-8.
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Mimo, ¿e przewozy te nie wymagaj¹ spec-
jalistycznej infrastruktury prze³adunkowej, tak
jak ma to miejsce w przypadku transportu
kombinowanego nietowarzysz¹cego, przewo-
zy w systemie Ro-La w latach 2000 – 2010
utrzymywa³y siê na podobnym poziomie.
Z analizy d³ugookresowej wynika nawet, ¿e
przewozy te na rynku miêdzynarodowym
wykazuj¹ tendencjê malej¹c¹. O ile bowiem
w 2000 r. przewozy w systemie Ro-La na ryn-

ku miêdzynarodowym wynosi³y 780 tys. TEU,
to w 2010 r. obni¿y³y siê do poziomu 500 tys.
TEU, co w efekcie oznacza spadek o 36%.

W perspektywie d³ugookresowej obser-
wowany jest spadek znaczenia tego typu
przewozów w systemie kombinowanych
przewozów kolejowo-samochodowych. Jak
wynika z rys. 5, udzia³ przewozów w systemie
Ro-La w latach 2000-2010 obni¿y³ siê z 23%
do 15%. Relatywnie ma³a popularnoœæ tego

systemu jest konsekwencj¹ wy¿szych kosz-
tów transportu, które wynikaj¹, m.in. z dodat-
kowych kosztów zwi¹zanych z faktem, ¿e
w przewozach tych uczestnicz¹ tak¿e kie-
rowcy pojazdów drogowych a tak¿e z wiêk-
szego jednostkowego zapotrzebowania na
energiê, co z kolei jest skutkiem nieko-
rzystnego wspó³czynnika masy ³adunku do
ca³kowitego ciê¿aru wykorzystanych œrodków
transportu.

Najwiêksze znaczenie w ramach kombino-
wanych przewozów kolejowo-samocho-
dowych maj¹ przewozy

nadwozi. Z raportów UIRR wynika,
¿e na tego typu jednostki ³adunkowe przypada
aktualnie 75% wszystkich przewozów kole-

jowo-samochodowych, i udzia³ ten – jak wy-
nika z rys. 7 – wykazuje tendencjê rosn¹c¹.

Rynek kombinowanych przewozów kole-
jowo-samochodowych w Europie w odniesie-

niu do przewozów kontenerowych sk³ada siê
z dwóch segmentów:
• przewozów kontenerowych w obs³udze za-

pleczowej portów morskich oraz
• przewozów kontenerowych pomiêdzy l¹do-

wymi terminalami kontenerowymi.

kontenerów i wy-
miennych
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Dlatego te¿ przewozy w systemie Ro-La
maj¹ najczêœciej charakter nieregularny i roz-
wijaj¹ siê w krajach silnie promuj¹cych bar-
dziej przyjazne dla œrodowiska formy trans-
portu. Na rynku przewozów miêdzynarodo-
wych w relatywnie wiêkszej skali przewozy te
rozwijaj¹ w relacjach Szwajcaria-Niemcy,
Austria-W³ochy, Austria-Szwajcaria, Niemcy-
Austria, a na rynku krajowym g³ównie w Austrii
i Szwajcarii.

Ten typ przewozów kombinowanych zale-
cany jest równie¿ w pierwszym okresie
wdra¿ania kombinowanych przewozów kole-
jowo-samochodowych, kiedy jeszcze zainte-
resowane t¹ form¹ przewozów kraje nie
dysponuj¹ odpowiedni¹ infrastruktur¹, w tym
przede wszystkim terminalami prze³adun-
kowymi.

W ramach kombinowanych przewozów
kolejowo-samochodowych niewielkie znacze-
nie maj¹ równie¿ przewozy

. Z badañ wynika, ¿e na tego typu jednos-
tki ³adunkowe przypada aktualnie 10% ca³oœci
przewozów kolejowo-samochodowych orga-
nizowanych przez zrzeszone towarzystwa
transportu kombinowanego kolejowo-samo-
chodowego w UIRR (rys. 6).

naczep siod³o-
wych

Rys. 5. Zmiany udzia³u systemu Ro-La

w kombinowanych przewozach kolejowo-

samochodowych wed³ug UIRR w latach

1990-2010 (%)

�ród³o: EU energy and transport in figurek.

Stattistical Pocketbook 2010. Luxembourg

2010, s.141;

UIRR Statistics 2009 i 2010…, s.4-5.

Rys. 6. Zmiany udzia³u naczep siod³owych

w kombinowanych przewozach kolejowo-

samochodowych wed³ug UIRR w latach

1990-2010 (%)

�ród³o: EU energy and transport…, s.141;

UIRR Statistics 2009 i 2010…, s.4-5.
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Przewozy kontenerowe w relacjach z
portami morskimi

kontenerowych przewo-
zów kolejowo-samochodowych pomiêdzy
terminalami l¹dowymi

przede wszystkim
zwi¹zane s¹ z obs³ug¹ zapleczow¹ portów
morskich Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia
(niem. ARA Hafen). St¹d te¿ rozwój tego
segmentu przewozów kontenerowych w
znacznym stopniu uwarunkowany jest dyna-
mik¹ zmian obrotów kontenerowych portów
morskich. Szacuje siê, ¿e w 2010 r. kolejowo-
samochodowe przewozy kontenerowe w re-
lacji zaplecze – porty morskie ARA – zaplecze,
tylko w po³¹czeniach z Niemcami by³y o 30%
wy¿sze ani¿eli w 2009 r.

Z kolei segment

wykazywa³ w 2010 r.

zró¿nicowan¹ dynamikê rozwoju. WyraŸny
wzrost tych przewozów w porównaniu z 2009
r. odnotowany zosta³, np. w relacjach
S³owenia – S³owacja (wzrost o 122%),
S³owenia – Wêgry (wzrost o 92%). Natomiast
spadek przewozów kontenerowych w 2010 r.
pomiêdzy l¹dowymi terminalami kontene-
rowymi odnotowany zosta³ w po³¹czeniach
Francja – W³ochy (spadek o 14%), Holandia –
Austria (spadek o 19%), Holandia – Wêgry
(spadek o 8%) .

Z doœwiadczeñ wynika, ¿e kombinowane
przewozy kolejowo-samochodowe s¹ realizo-
wane na zró¿nicowanym przestrzenne rynku
przewozowym. Ze wzglêdu na kryterium
odleg³oœci przewozu, przewozy te dziel¹ siê
na:

• krótkodystansowe, w przypadku gdy odleg-
³oœæ przewozu nie przekracza 300 km;

• œredniodystansowe, w przypadku gdy od-
leg³oœæ przewozu mieœci siê w przedziale od
300 do 900 km;

• d³ugodystansowe, w przypadku gdy odleg-
³oœæ przewozu wynosi powy¿ej 900 km.

Z rynkiem przewozów krótkodystanso-
wych zwi¹zany jest przede wszystkim
transport kombinowany w systemie towarzy-
sz¹cym (przewozy Ro-La). Jak wynika z tabeli
1, przewozy te w 2010 r. realizowane by³y
przeciêtnie na odleg³oœæ 275 km, podczas gdy
przeciêtna odleg³oœæ przewozów kolejowo-
samochodowych szacowana by³a w tym
okresie na 632 km.

8
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Rys. 7. Zmiany udzia³u wymiennych nadwozi

i kontenerów w kombinowanych przewozach

kolejowo-samochodowych wed³ug UIRR

w latach 1990-2010 (%)

�ród³o: EU energy and transport…, s.141;

UIRR Statistics 2009 i 2010…, s.4-5.

Tabela 1

Przeciêtna odleg³oœæ przewozów kolejowo-

samochodowych w 2010 r. wed³ug danych UIRR

Mimo ¿e transport kombinowany, w po-
równaniu z tradycyjnymi formami przewozu
jest wyraŸnie dro¿szy, to z doœwiadczeñ
krajów europejskich wynika, ¿e przewozy
kolejowo- samochodowe charakteryzuj¹ siê
znaczn¹ niezawodnoœci¹. Okazuje siê bo-
wiem, ¿e w warunkach kongestii na drogach,
a tak¿e ograniczeñ ruchu pojazdów ciê¿a-
rowych w weekendy, czas dostawy trans-
portem kombinowanym jest czêsto porówny-
walny z dostaw¹ transportem drogowym.
Ponadto z badañ UIRR wynika, ¿e punktual-
noœæ dostaw w przypadku krajowych kombi-
nowanych przewozów kolejowo-samochodo-
wych w ramach systemu nietowarzysz¹cego
wynosi ponad 80%, a w przewozach w sys-

temie Ro-La ponad 85%. Problemem jest
natomiast utrzymuj¹ca siê relatywnie niska
punktualnoœæ dostaw przewozów kombino-
wanych w relacjach miêdzynarodowych, która
nie przekracza 70% .

Szacuje siê, ¿e w europejskiej ¿egludze
œródl¹dowej przewozy kontenerowe i typu „ro
ro” stanowi¹ 10% ogólnych przewozów ³adun-
ków t¹ ga³êzi¹ transportu .

. W du¿ej mierze by³o to wynikiem
wczeœniejszego przekonania, ¿e op³acalnoœæ
tej technologii jest uzale¿niona od przewozu
minimum 90 kontenerów 20-stopowych (90
TEU), co oznacza³o, ¿e tego typu transport
musia³ byæ realizowany przy u³o¿eniu konte-
nerów w trzech warstwach na pok³adzie. Wy-
móg ten spe³niæ mog¹ jedynie drogi wodne
o wysokich parametrach technicznych, jak¹
jest droga wodna Renu. Aktualnie, jak wynika
z rys. 8, przewozy kontenerów na Renie ujête
jako ¿egluga tradycyjna (obejmuj¹ca przewo-
zy od Bazylei do Emmerich, tj. do granicy
niemiecko-holenderskiej) oscyluj¹ w grani-
cach 2 mln TEU rocznie.

9

10

3. Miêdzyga³êziowe technologie przewozu
w transporcie wodnym œródl¹dowym

W pierwszym
okresie rozwoju konteneryzacji w ¿egludze
œródl¹dowej dynamiczny rozwój przewozów
kontenerowych obserwowany by³ jedynie na

Renie

8 UIRR Jahresbericht 2010. UIRR, Brüssel 2011, s. 7.
9 Ibidem…, s. 4.
10Geschäftsbericht 2007-2008. „ERSTU Navigator” 2008, nr 8.
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Podstaw¹ dalszej poprawy wykorzystania
potencja³u drogi wodnej Renu w przewozach
kontenerowych jest dalsza integracja ¿eglugi
œródl¹dowej z innymi ga³êziami transportu
l¹dowego, umo¿liwiaj¹ca organizowanie
bezpoœrednich ³añcuchów transportowych.
Przede wszystkim niezbêdne jest rozszerzenie
wspó³pracy z transportem kolejowym, który
aktualnie w stosunkowo w ma³ym zakresie
uczestniczy w obs³udze kontenerowej portów
reñskich.

Aktualnie zdolnoœæ przewozowa nowo-
czesnych statków kontenerowych w ¿egludze

œródl¹dowej wynosi nawet 500 TEU (rys. 9).
Doœwiadczenia wykaza³y jednak, ¿e transport
kontenerów drogami wodnymi mo¿e byæ tak¿e
op³acalny przy przewozach kontenerów
w dwóch warstwach na pok³adzie (rys. 10),
nawet przy wykorzystaniu do tego typu
przewozów mniejszych statków, nieko-
niecznie kontenerowych.

Dlatego te¿ obecnie przewozy kontene-
rowe w Europie rozwijaj¹ siê nie tylko na
Renie, ale tak¿e na innych drogach wodnych,
o ni¿szych parametrach technicznych ni¿ Ren,

w tym równie¿ na kana³ach rzecznych. Na
przyk³ad przewozy kontenerów na kana³ach
rzecznych w Niemczech w latach 2000 - 2010,
jak wynika z rys. 11, zwiêkszy³y siê z poziomu
63,4 tys. TEU do ok. 97 tys. TEU. Udzia³
¿eglugi kontenerowej na kana³ach w Niem-
czech nie przekracza jednak 5% ogólnych
przewozach kontenerowych na drogach
wodnych tego kraju.

Rys. 8. Przewozy kontenerowe na Renie w

latach 1975 - 2010

�ród³o:Opracowanie w³asne na podstawie:

Technologie transportowe XXI wieku. Praca

zbiorowa pod red. L. Mindura Instytut

Technologii i Eksploatacji, Radom 2008, s. 157;

Verkehrsbericht 2010. Wasser- und

Schifffahrtdirektion West. WSV.de,

Münster 2011.

Rys. 9. Przewóz kontenerów w trzech

warstwach na pok³adzie statkiem kontenerowym

(zdolnoœæ przewozowa 500 TEU)

�ród³o: The power of inland navigation. The

future of freight transport and inland shipping in

Europe 2010-2011. Inland Shipping Information

Agency (BVB), Rotterdam

Rys. 10. Przewóz kontenerów drog¹ wodn¹

w dwóch warstwach na pok³adzie statku

�ród³o: Verkehrsbericht 2010. Wasser- und

Schifffahrtdirektion…
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Wyrazem rozwoju przewozów kombino-
wanych w transporcie wodnym œródl¹dowym
jest

. Ze wzglêdu na specyfikê konstruk-
cyjn¹ statków morsko-rzecznych ¿egluga ta
ogranicza siê g³ównie do ujœciowych odcin-
ków niektórych dróg wodnych, w tym przede
wszystkim Renu, Dunaju, Sekwany, Rodanu,
Loary, rzeki Garonny (Francja, Hiszpania),
rzeki Gwadiany (Hiszpania, Portugalia),
Tamizy. Mimo stosunkowo znacznej ogólnej
d³ugoœci dróg wodnych predestynowanych do

¿eglugi morsko-rzecznej, udzia³ tego typu
¿eglugi jest relatywnie niewielki i nie prze-
kracza 10% ogólnych przewozów ¿eglug¹
œródl¹dow¹ w krajach UE .

Aktywne w³¹czanie siê transportu wod-
nego œródl¹dowego w realizacjê przewozów
kombinowanych œwiadczy o umacnianiu siê
pozycji tej ga³êzi w rozwoju ³añcuchów
logistycznych. Bior¹c zatem pod uwagê m.in.
takie zalety tej ga³êzi, jak: relatywnie niski
poziom emisji zanieczyszczeñ, wysoki poziom
bezpieczeñstwa przewozów, ni¿sze koszty

transportu, masowoœæ przewozów i zwi¹zan¹
z ni¹ mo¿liwoœæ zmniejszenia kongestii na
drogach ko³owych, umacnianie siê pozycji
¿eglugi œródl¹dowej na rynku przewozów
³adunków jest wa¿nym sposobem budowy
zrównowa¿onego i konkurencyjnego systemu
transportowego w Europie.

(Ryszard Rolbiecki
-Katedra Polityki Transportowej
-Wydzia³ Ekonomiczny UG)

rozwój bezpoœredniej ¿eglugi morsko-
rzecznej 13

Potoki ³adunków kontenerowych w trans-
porcie wodnym œródl¹dowym, podobnie jak w
przypadku przewozów kolejowo-samocho-
dowych, s¹ i bêd¹ generowane g³ównie przez
porty morskie. Przewozy kontenerowe na
drogach wodnych w Europie Zachodniej s¹
wiêc zwi¹zane przede wszystkim z obs³ug¹
zapleczow¹ portów morskich. Dlatego te¿
udzia³ ¿eglugi œródl¹dowej w obs³udze
obrotów kontenerowych portów morskich

po³o¿onych u ujœcia rzek jest w Europie
Zachodniej znacz¹cy i szacowany jest œrednio
na 50% .

Technologi¹, która w ¿egludze œródl¹-
dowej zdobywa coraz wiêksz¹ popularnoœæ s¹

. Nowoczesne statki typu
ro-ro „Waterways” wyposa¿one w 5 opusz-
czanych i podnoszonych pok³adów mog¹
przyj¹æ na pok³ad nawet do 600 samochodów
osobowych (rys. 12). Tego typu statki s¹

wykorzystywane np. w transporcie z portu
rzecznego w Kolonii pojazdów osobowych
zak³adów samochodowych „Ford”. Szacuje
siê, ¿e transport wodny œródl¹dowy zabez-
piecza potrzeby transportowe w tym zakresie
zak³adów „Ford” na poziomie 80% . Bogate
doœwiadczenia w zakresie wykorzystania
¿eglugi œródl¹dowej do transportu samocho-
dów osobowych maj¹ tak¿e zak³ady Renault
we Francji.

11

12przewozy typu ro-ro

Rys. 11. Przewozy kontenerów

na kana³ach rzecznych w Niemczech

�ród³o: Verkehrsbericht 2010.

Wasser- und Schifffahrtdirektion…

Rys.12. Statek typu ro-ro do przewozu

samochodów osobowych (zdolnoœæ

przewozowa 530 samochodów osobowych)

�ród³o: The power of inland navigation…

11Verkehrswirtschafftlicher und ökologischer Vergleich der Verkehrsträger Schiff, Strabe, Schiene. Planco Consulting GmbH, Essen 2007, s.86.
12Tam¿e, s. 95.
13Tam¿e, s. 91.
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28 marca w Warszawie odby³o siê Miê-
dzynarodowe Seminarium pt. „Nowe przepisy
Unii Europejskiej dotycz¹ce miêdzyna-
rodowych licencji i logistyki”, którego

organizatorem byli Corporate Lawyers we
wspó³pracy z miêdzynarodow¹ firm¹ Holman
Fenwick Willan LLP, a patronem Polska Izba
Spedycji i Logistyki. Spotkanie by³o bardzo

ciekawe i dlatego pozwalamy sobie ni¿ej
przekazaæ Pañstwu materia³y z nim zwi¹zane:

(E.S.)
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Nowy Przedstawiciel PISiL w Warszawie

Informujemy, ¿e od pocz¹tku marca 2012
roku nowym przedstawicielem PISiL w War-
szawie zosta³ pan dr Miros³aw Kaczmarek.
Nasz przedstawiciel jest osob¹ znan¹ w bran¿y
TSL dziêki swojej pracy w zarz¹dzie grupy
M&M w Polsce w minionych 20 latach.

Jesteœmy przekonani, ¿e wiedza, doœ-
wiadczenie i autorytet dr Miros³awa Kacz-
marka, bêd¹ bardzo pomocne w pracach
naszej izby oraz po¿yteczne dla cz³onków i ca-
³ego œrodowiska.

e-mail: pisil-waw@pisil.pl,
tel. kom. 608 623 419.
(red.)
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Odpowiadaj¹c na apel Krajowej Izby
Gospodarczej o zg³aszanie nieuzasadnionych
barier w prowadzeniu dzia³alnoœci gospo-
darczej Polska Izba Spedycji i Logistyki
sformu³owa³a katalog problemów obejmuj¹cy
zarówno problemy bran¿owe jak i problemy
natury ogólnej.

W katalogu tym umieszczone zosta³y
tradycyjnie tematy podejmowane przez nasz¹
organizacjê na rzecz usuwania barier, wp³ywa-
j¹cych w zdecydowany sposób na zmniej-
szenie konkurencyjnoœci polskich podmiotów
gospodarczych bran¿y TSL takie jak:
- brak umocowania dla agencji celnych do

wystêpowania w charakterze przedsta-
wiciela podatkowego analogicznie do praw-
nego usytuowania tej instytucji w innych
krajach Unii Europejskiej,

- p³atnoœæ granicznego podatku VAT,
- zmniejszenie mnogoœci i uci¹¿liwoœci im-

portowych procedur kontrolnych towarów
przez polskie porty morskie, oraz problem
scalenia krajowych s³u¿b kontrolnych.

To w nich w du¿ej mierze nale¿y upatry-
waæ przyczyn kierowania ³adunków przez
polskich importerów do wy³adunku w portach
zachodnioeuropejskich. co przek³ada siê na
zbyt niski w stosunku do potencjalnych
mo¿liwoœci procent odpraw celnych dokony-
wanych w Polsce, przemawiaj¹c za koniecz-
noœci¹ wprowadzenia w kraju dalszych zmian
i rozwi¹zañ funkcjonuj¹cych z powodzeniem
od lat w innych krajach unijnych.

Wprowadzenie dalszych zmian legislacyj-
nych to nie tylko sprostanie oczekiwaniom
spedytorów i agencji celnych dzia³aj¹cych na
rzecz polskich importerów, winno ono skut-
kowaæ równie¿ przyci¹gniêciem podmiotów
zagranicznych i dokonywaniem na ich rzecz
odpraw celnych w Polsce na równie
konkurencyjnych z portami zachodnioeuropej-
skimi warunkach.

Od wielu lat tysi¹ce polskich firm korzysta
z przedstawiciela podatkowego odprawiaj¹c
celnie towary w innych pañstwach cz³onkow-
skich co pozwala na uwolnienie siê od
obowi¹zku uiszczenia ³¹cznie z c³em podatku
VAT na rzecz jego odroczenia poprzez

mo¿liwoœæ rozliczenia w deklaracji podatko-
wej w miejscu konsumpcji. Po wielu latach
starañ Izby na rzecz zainteresowania ró¿nych
podmiotów zw³aszcza instytucj¹ przedsta-
wiciela podatkowego w kontekœcie naszego
wniosku o rozszerzenie krêgu podmiotów
uprawnionych do pe³nienia roli przedstawi-
ciela podatkowego w zakresie importu towa-
rów o agencje celne w analogii do prawnego
umocowania przedstawiciela podatkowego
funkcjonuj¹cego z powodzeniem w innych
krajach Unii Europejskiej, zdecydowano siê na
wprowadzenie tej instytucji w Polsce. Zmiana
dokona³a siê poprzez ubieg³oroczn¹ noweliza-
cjê ustawy o podatku od towarów i us³ug (dot.
art. 15 ust. 8 i 8a oraz art. 42), która
rozszerzy³a listê podmiotów uprawnionych do
pe³nienia funkcji przedstawiciela podatkowego
o agencje celne, która to funkcja do tego
momentu by³a zastrze¿ona wy³¹cznie dla
doradców podatkowych oraz podmiotów
uprawnionych do us³ugowego prowadzenia
ksi¹g rachunkowych.

Niestety przy okazji tego wdro¿enia nie
uwolniono siê od pope³nienia b³êdów czy
niedopowiedzeñ. Po pierwsze ustawodawca
nie okreœli³ pojêcia agencji celnej, które
notabene nie jest równie¿ zdefiniowane
w prawie celnym. Co prawda art. 75 ustawy
Prawo celne wymienia agencjê celn¹ jako
podmiot mog¹cy reprezentowaæ uczestnika
obrotu towarowego z zagranic¹ przed orga-
nami celnymi, ale nie wskazuje on kryteriów
jakie podmiot ten musi spe³niaæ co do formy
prawnej, u¿ywania nazwy, posiadania upraw-
nieñ lub zezwoleñ jak równie¿ aktu jej
powo³ania. W efekcie to od Naczelnika II
Urzêdu Skarbowego, jako podmiotu odpowie-
dzialnego za rejestracjê przedstawicieli podat-
kowych zale¿y uznanie lub nie danego
podmiotu za agencjê celn¹. Nie uwolniono siê
tak¿e od niedopowiedzeñ w redagowaniu
tekstu rozporz¹dzenia wykonawczego MF
z dnia 4 kwietnia 2011 w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatku od
towarów i us³ug w zakresie warunków zwol-
nienia od podatku w imporcie (dot. art. 14).
W¹tpliwoœci rodz¹ sformu³owania zarówno
pkt.1 ust. 2, które w ¿adnej mierze nie koreluj¹
z okreœleniami u¿ywanymi w zakresie odpraw

celnych, pkt. 2 ust. 2 w zakresie podania
numeru VAT, bez sprecyzowania komu, w jaki
sposób i gdzie nale¿y podaæ ten numer, ust. 3
w zakresie przedstawienia informacji podsu-
mowuj¹cej bez dopowiedzenia na czym
czynnoœæ ta ma polegaæ ( np. na okazaniu czy
te¿ zdeponowaniu, czy chodzi o odpis czy
kserokopiê). W efekcie nieczytelnoœæ stano-
wionego prawa oraz bardziej skomplikowane
w porównaniu z np. legislacj¹ niemieck¹
procedury ustanawiania przedstawiciela
podatkowego powoduj¹ du¿¹ ostro¿noœæ
podmiotów do faktycznego podjêcia siê roli
przedstawiciela podatkowego. Mówi¹c o bar-
dziej uproszczonej procedurze w Niemczech
mamy na myœli dokonanie np. w Hamburgu
odprawy celnej w procedurze 4200, czyli
dopuszczenie do obrotu z wprowadzeniem na
rynek krajowy towarów, które podlegaj¹ zwol-
nieniu z podatku VAT w przypadku dostawy do
innego pañstwa cz³onkowskiego UE. Zgodnie
z posiadanymi przez nas informacjami wys-
tarczaj¹c¹ podstawê do dokonania tych
czynnoœci wg. prawodawstwa niemieckiego
stanowi¹ upowa¿nienie dla przedstawiciela
podatkowego oraz upowa¿nienie celne, po-
mija siê przy tym w przeciwieñstwie do
regulacji krajowych koniecznoœæ podpisywa-
nia umów, rejestrowania ich w urzêdzie
skarbowym czy te¿ uzyskiwania krajowego
numeru NIP (kraju odprawy celnej).

Ustawowym terminem granicznego
podatku VAT z tytu³u importu towarów jest -
zgodnie z art. 33 ust. 4 Ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i us³ug /Dz. U. nr
54, poz. 535 ze zm./ - termin 10 dni licz¹c od
dnia powiadomienia przez organ celny o wy-
sokoœci nale¿noœci podatkowych, który to
termin zbie¿ny jest z terminem p³atnoœci nale¿-
noœci celnych. Dla porównania w innych
krajach UE np. w Niemczech czy Holandii,
gdzie wprowadzono rozgraniczenie terminu
p³atnoœci nale¿noœci celnych od podatkowych
obowi¹zuje termin 45-dniowy. W wyniku
wieloletnich starañ podejmowanych przez
ró¿ne gremia, w tym tak¿e przez nasz¹ organi-
zacjê zosta³y w miêdzyczasie wprowadzone
przepisy dotycz¹ce przesuniêcia terminu
zap³aty podatku VAT z tytu³u importu towarów,
ale ustawodawca ograniczy³ mo¿liwoœæ
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skorzystania z tego udogodnienia wy³¹cznie
do przypadków odpraw towarów w tzw. pro-
cedurze uproszczonej. Wprowadzenie powy¿-
szych regulacji, zw³aszcza nowelizacji ustawy
o podatku od towarów i us³ug stanowi istotny
postêp w kierunku zbli¿enia polskich regulacji
do rozwi¹zañ funkcjonuj¹cych w innych
krajach unijnych. Uwa¿amy jednak, ¿e dla
zwiêkszenia iloœci odpraw dokonywanych
w Polsce, a co siê z tym wi¹¿e przyci¹gniêcia
wiêkszej iloœci ³adunków przechodz¹cych
zw³aszcza przez polskie porty morskie
konieczna staje siê dalsza liberalizacja
systemu p³atnoœci importowego podatku VAT
i wyjœcia poza procedury uproszczone.
Prawo takie mog³oby np. przys³ugiwaæ
podmiotom posiadaj¹cym status upowa¿-
nionego przedsiêbiorcy AEO (Authorized
Economic Operator), tym bardziej, ¿e obowi¹-
zuj¹ce od 1 stycznia 2009 r. przepisy nak³a-
daj¹ na podmioty ubiegaj¹ce siê o procedurê
uproszczon¹ identyczne warunki, jakie obo-
wi¹zuj¹ w stosunku do podmiotów apliku-
j¹cych o status AEO. Dla uzyskania tego
statusu firmy musz¹ spe³niaæ szereg warun-
ków w zakresie stosowania przepisów, zarz¹-
dzania ewidencjami, musz¹ posiadaæ odpo-
wiedni¹ kondycjê finansow¹ oraz spe³niaæ
standardy bezpieczeñstwa i ochrony. W za-
mian upowa¿niony przedsiêbiorca AEO mo¿e
liczyæ na ró¿ne u³atwienia i uproszczenia w za-
kresie stosowania prawa celnego i kontroli
celnej.

Dalszym u³atwieniem z zakresu prawa
podatkowego móg³by okazaæ siê system tzw.
zabezpieczeñ rycza³towych, wymagaj¹cych
zaanga¿owania mniejszych nak³adów finanso-
wych i du¿o prostszych w stosowaniu ni¿
zabezpieczenie generalne /nie wymaga ono
saldowania/, czy zwolnienie z obowi¹zku
sk³adania zabezpieczenia oczywiœcie w okreœ-
lonych uwarunkowaniach. Uprawnienie to
mog³o by równie¿ przys³ugiwaæ podmiotom,
którym nadano status upowa¿nionego przed-
siêbiorcy AEO. Wydaje siê, ¿e u³atwienie to
z jednej strony stanowi³oby dodatkow¹ wy-
miern¹ zachêtê dla firm krajowych dla ubie-
gania siê o status AEO – instytucji unijnej
znajduj¹cej coraz wiêksz¹ popularnoœæ
zw³aszcza u naszych zachodnich s¹siadów.
Z drugiej zaœ stanowi³oby gwarancjê zabezpie-
czenia nale¿noœci bud¿etu pañstwa bior¹c
pod uwagê fakt, i¿ status AEO nadawany jest
firmom, poddawanym bardzo wnikliwej wery-
fikacji pod k¹tem wiarygodnoœci, rzetelnoœci,
kondycji finansowej. Na chwilê obecn¹ zwol-
nienie z obowi¹zku z³o¿enia zabezpieczenia w

wysokoœci równej kwocie podatku, który ma
byæ rozliczony w deklaracji podatkowej
przyznane zosta³o na mocy nowelizacji ustawy
o podatku od towarów i us³ug wy³¹cznie w
sytuacji objêcia towaru procedur¹ uprosz-
czon¹.

Równie istotnym problemem zwi¹zanym
integralnie z odprawami towarów s¹ kontrole,
którym poddawany jest towar ze strony nie
tylko s³u¿by celnej, ale tak¿e innych granicz-
nych instytucji kontrolnych. Szczególnemu
nadzorowi podlegaj¹ artyku³y spo¿ywcze. O ile
dla przyk³adu w porcie Hamburg kontrole
towarów importowych przeprowadzaj¹ dwie
s³u¿by, w tym jedna to celna, to w polskich
portach s¹ to: s³u¿by celne, sanitarne, fito-
sanitarne, jakoœci handlowej i weterynaryjne.
Mnogoœæ i uci¹¿liwoœæ ze strony granicznych
s³u¿b kontrolnych w portach polskich, ale
tak¿e brak zharmonizowania naszych prze-
pisów z przepisami innych pañstw unijnych
/np. pojemniejszy wykaz towarów podlega-
j¹cych kontroli sanitarnej/ przes¹dza niejedno-
krotnie o decyzji wy³adunku w jednym z por-
tów zachodnioeuropejskich i dalszej dostawie
do kraju drog¹ l¹dow¹. Wejœcie Polski do UE
przynios³o pozytywne zmiany w funkcjo-
nowaniu s³u¿b celnych (chocia¿ nadal
wymagaj¹ce doskonalenia) lecz funkcjono-
wanie pozosta³ych s³u¿b kontrolnych pozosta-
wia w dalszym ci¹gu sporo do ¿yczenia.
W Polsce mamy do czynienia z wieloma
granicznymi s³u¿bami kontrolnymi, które na
dodatek podlegaj¹ dwom ró¿nym resortom.
Spoœród piêciu s³u¿b, trzy z nich tj Inspekcja
Weterynaryjna, Pañstwowa Inspekcja Ochro-
ny Roœlin i Nasiennictwa, Inspekcja Jakoœci
Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych
podlegaj¹ Ministrowi Rolnictwa, pozosta³e
dwie, a mianowicie Pañstwowa Inspekcja
Sanitarna i Pañstwowa Inspekcja Handlowa
podlegaj¹ Ministrowi Zdrowia. Mo¿na wyraziæ
ubolewanie, ¿e zainicjowana powo³aniem w
roku 2006 Rady ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci
pierwsza akcja w sprawie reorganizacji s³u¿b
kontrolnych w Polsce i ich po³¹czenia w ra-
mach realizacji programu „Tanie pañstwo”
uleg³a zawieszeniu. Jeszcze w styczniu 2007
r. zapowiadano powstanie w Ministerstwie
Rolnictwa drugiego projektu ustawy o Pañs-
twowej Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci
i po³¹czenia podleg³ych temu ministerstwu
Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakoœci
Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych,
Pañstwowej Inspekcji Ochrony Roœlin i prze-
jêciu kompetencji Inspekcji Handlowej
zwi¹zanych z nadzorem nad ¿ywnoœci¹.

Projekt scalenia s³u¿b mimo i¿ de facto
zaniechany spowodowa³ w naszym przeko-
naniu dalszy wyœcig s³u¿b w udowadnianiu
wa¿noœci jednej s³u¿by nad drug¹, co znajduje
odzwierciedlenie w zwiêkszeniu stopnia
restrykcyjnoœci kontroli. Ponadto przy kontroli
towarów dochodzi bardzo czêsto do para-
doksalnych sytuacji, przyk³adowo przy kon-
troli takiego towaru jak kawa. Towar ten
podlega inspekcji ze strony trzech s³u¿b i nie
nale¿y do rzadkoœci, ¿e ten sam ³adunek
poddany kontroli zostaje dopuszczony przez
dwie s³u¿by, podczas gdy trzecia go dys-
kwalifikuje, przy czym nie przemawiaj¹ do nas
argumenty, ¿e ka¿da ze s³u¿b przeprowadza
kontrolê pod innym k¹tem. Z punktu widzenia
podmiotów zaanga¿owanych w obs³ugê
³adunków handlu zagranicznego istotne
znaczenie ma ujednolicenie w skali UE
procedur poszczególnych kontroli. Dotych-
czasowe doœwiadczenia wskazuj¹ bowiem, ¿e
mimo rzekomo obowi¹zuj¹cych tych samych
uregulowañ podejœcie do kontroli w poszcze-
gólnych krajach jest zró¿nicowane. Przyk³a-
dowo ³adunek poddany odprawie ostatecznej
w Niemczech jest pod wzglêdem kontroli
traktowany w odmienny sposób w zale¿noœci
od przeznaczenia ³adunku. Bardziej skrupu-
latna kontrola dotyczy ³adunku z przeznacze-
niem towaru na rynek wewnêtrzny Niemiec
przy bardziej tolerancyjnym podejœciu do ³a-
dunku z przeznaczeniem np. na zaopatrzenie
rynku polskiego. Jednoczeœnie warto nadmie-
niæ, ¿e ten¿e ³adunek odprawiony celnie w in-
nym kraju unijnym a nastêpnie dostarczony do
Polski ju¿ jako towar wspólnotowy, nie
podlega w kraju kontroli sanitarnej. Aby
zmniejszyæ uci¹¿liwoœci i skróciæ czas przeby-
wania towaru w porcie uwa¿amy za wskazane
powrócenie do projektu scalenia s³u¿b kontrol-
nych do niezbêdnego i zgodnego ze standar-
dami unijnymi minimum. Równie¿ ostatnia
sprawa tzw. „afery solnej”, która co prawda
dotyczy³a obrotu krajowego, nie mniej wyka-
za³a, ¿e mnogoœæ s³u¿b kontrolnych nie idzie
w parze z rzeczywistym nadzorem nad
bezpieczeñstwem artyku³ów ¿ywnoœciowych,
co jedynie utwierdza nas w przekonaniu o
koniecznoœci reorganizacji s³u¿b i systemu
kontroli. Je¿eli chodzi o kontrole przeprowa-
dzane na granicy to za celowe uznajemy
rozwa¿enie mo¿liwoœci przesuniêcia miejsca
kontroli z punktów granicznych, jakimi s¹ porty
morskie na kontrole prowadzone wewn¹trz
kraju a dokonywane przed wprowadzeniem
towaru w sieæ dystrybucji handlowej. W tym
miejscu mamy na myœli przede wszystkim
kontrole ze strony Inspekcji Jakoœci Handlowej
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Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych. W 2011 r.
ponownie pojawi³a siê zapowiedŸ na temat
planów Ministerstwa Rolnictwa scalenia
trzech s³u¿b kontrolnych tj. weterynaryjnej,
ochrony roœlin i jakoœci handlowej w postaci
„Za³o¿eñ do projektu ustawy o Pañstwowej
Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci i Wetery-
narii”, której ostatnia wersja opublikowana na
stronie internetowej ministerstwa nosi datê 17
czerwca 2011 r. Wg. doniesieñ prasowych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy-
gotowuje kolejn¹ wersjê za³o¿eñ do projektu
tej ustawy maj¹cej na celu konsolidacjê tylko i
wy³¹cznie s³u¿b podlegaj¹cych temu minis-
terstwu tj. Inspekcji Weterynaryjnej, Pañstwo-
wej Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa
oraz Inspekcji Jakoœci Handlowej Artyku³ów
Rolno-Spo¿ywczych. Zaproponowan¹ for-
mu³ê po³¹czenia uwa¿amy za bezsensown¹,
w naszym przekonaniu sugerowalibyœmy ra-
czej:
- z uwagi na specyfikê pozostawienie Inspek-

cji Weterynaryjnej jako oddzielnej struktury
przy po³¹czeniu natomiast w jeden organizm
Pañstwowej Inspekcji Ochrony Roœlin i Na-
siennictwa, Inspekcji Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych oraz pod-
leg³ej aktualnie Ministerstwu Zdrowia Pañ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej w postaci tej
czêœci instytucji, która zajmuje siê higien¹ i
bezpieczeñstwem ¿ywnoœci, albo co bar-
dziej wskazane

- po³¹czenie w jedn¹ strukturê wszystkich
wymienionych wy¿ej instytucji kontrolnych.

Wreszcie zwróciliœmy uwagê na generalny
problem jakoœci tworzonego prawa, jego
przejrzystoœci, czytelnoœci i stabilnoœci. Nasze
zastrze¿enia budz¹:
- ignorowanie opinii Rz¹dowego Centrum Le-

gislacji,
- ignorowanie opinii Biur Legislacyjnych Sej-

mu i Senatu,
- sposób prowadzenia konsultacji spo³ecz-

nych (czêsto wybiórczy), czy te¿ ich brak,
- marginalna rola i wp³yw organizacji typu iz-

ba gospodarcza na tworzone prawo,
- upolitycznienie,
- niedozwolone dzia³ania lobbingowe - forso-

wanie projektów tzw. „poselskich”
- b³êdy w t³umaczeniu aktów unijnych, któ-

rych rezultatem jest niew³aœciwa transpo-
zycja do prawa krajowego,

- brak stabilnoœci prawa – zbyt czêste zmiany
regulacji prawnych

- brak tekstów jednolitych aktów prawnych,
- nieczytelnoœæ przepisów - du¿y stopieñ

skomplikowania zmian - typowym przyk³a-
dem ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug,

- zaniechanie projektowanych swego czasu
zmian w procesie tworzenia prawa, które
mia³y doprowadziæ do sytuacji, ¿e minis-
terstwa opracowywa³yby jedynie za³o¿enia
projektów ustaw, a samo zredagowanie
ustaw pozostawiono by kompetencjom Rz¹-
dowego Centrum Legislacji.

Szczególnego omówienia zw³aszcza wo-
bec zamierzeñ Rz¹du odnoœnie deregulacji za-
równo zawodów jak i programu „Doskonalenia
Regulacji Gospodarczych” wymaga naszym
zdaniem tematyka nowelizacji ustawy z dnia
6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 i Nr 273,
poz. 2703), w brzmieniu nadanym ustaw¹,
uchwalon¹ przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej dnia 29 lipca 2005r., o zmianie ustawy
o transporcie drogowym oraz niektórych
innych ustaw, która wesz³a w ¿ycie 1 lipca
2006 r. jako typowego przyk³adu przefor-
sowania tzw. projektu „poselskiego”, który
inicjowany przez jedn¹ grupê zawodow¹
ograniczy³ wolnoœæ dzia³alnoœci gospodarczej
innej grupy bez wykazania nale¿ycie wa¿nego
interesu publicznego.

Nowelizacja w/w ustawy dokonana
w 2005 r. ma swoje dalsze konsekwencje.
W 2011 r. uchwalona zosta³a kolejna ustawa
z dnia 16 wrzeœnia o zmianie ustawy o trans-
porcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw
(Dz.U. z 2011 nr 244 poz. 1454 ) wywo³uj¹c
g³êbokie zaniepokojenie naszego œrodowiska
niektórymi dalszymi wprowadzonymi zmia-
nami, które wp³ywaj¹ niekorzystnie na
dzia³alnoœæ uczestników ³añcucha trans-
portowego w postaci: poœredników w przewo-
zie ³adunków („poœrednictwo przy przewozie
rzeczy” zosta³o utrzymane) firm spedycyjno-
logistycznych, dostawców urz¹dzeñ trans-
portowych, wreszcie koñcz¹c na finalnych
nabywcach us³ug przewozowych czyli dzia³al-
noœci firm produkcyjno/handlowych.

Spoœród wszystkich uczestników ³añcu-
cha transportowego ustawodawca skon-
centrowa³ siê w g³ównej mierze na obronie
i zabezpieczeniu interesów wy³¹cznie jednej
wybranej grupy zawodowej w postaci prze-
woŸników i to kosztem pogorszenia pozycji
innych uczestników obrotu, a w szczególnoœci
firm spedycyjno/logistycznych i ostatecznych
beneficjentów us³ug przewozowych. Na

szczególn¹ krytykê zas³uguj¹ nastêpuj¹ce
zmiany pozostaj¹ce w ra¿¹cej sprzecznoœci
z konstytucj¹ oraz wolnoœci¹ gospodarcz¹:
1.zmiany w ustawie z dnia 6 wrzeœnia 2001

roku o transporcie drogowym
(Dz.U.07.125.774): art. 73, art. 92, art. 92a

2.zmiany w ustawie z dnia 15 listopada 1984
roku prawo przewozowe (Dz.U.00.50.601) :
art. 43 , wprowadzenie art. 55a.

Zmiana polega na dodaniu do art. 73 ust.
1a w brzmieniu:

W przypadku, gdy w trakcie kontroli dro-
gowej zostan¹ stwierdzone naruszenia obo-
wi¹zków lub warunków przewozu drogowego,
przes³uchanie œwiadka podczas wykonywania
tej kontroli mo¿e odbywaæ siê bez udzia³u
strony lub osoby przez ni¹ wyznaczonej.

Wprowadzony zapis sankcjonuje odstêp-
stwo od jednej z naczelnych zasad postêpo-
wania administracyjnego oraz karnego, gwa-
rantuj¹cej stronie tego¿ postêpowania udzia³
w czynnoœciach zmierzaj¹cych do wydania
orzeczenia stanowi¹cego o zakresie jego obo-
wi¹zków czy te¿ odpowiedzialnoœci, któr¹ to
zasadê gwarantuje przepis art. 42 Konstytucji
RP. Ograniczenia tej zasady wymagaj¹ istnie-
nia szczególnie wa¿nego interesu, ju¿ to wys-
têpuj¹cego po stronie uczestnika postêpo-
wania, ju¿ to po stronie spo³ecznej. W tym
konkretnym przypadku trudno dopatrzyæ siê
aby interes spo³eczny przemawia³ za poz-
bawieniem strony mo¿liwoœci uczestnictwa
w bardzo istotnym elemencie postêpowania
jakim jest przes³uchanie œwiadka. Warte
podkreœlenia, ¿e wprowadzony przepis godzi
w pierwszej kolejnoœci w uczestników trans-
portu nie bêd¹cych przewoŸnikami, którzy nie
bêd¹c bezpoœrednio zaanga¿owani w czyn-
noœci przewozu nie maj¹ w odró¿nieniu od
przewoŸników mo¿liwoœci uczestniczenia w
postêpowaniu na etapie kontroli. Zatem o
wszczêciu postêpowania, a tym bardziej
ryzyku postawienia zarzutów czy te¿ ponie-
sienia dotkliwej sankcji administracyjnej do-
wiaduj¹ siê po fakcie. Problem zagwaran-
towania wszystkim stronom mo¿liwoœci
odpowiedniego i czynnego udzia³u w postêpo-
waniu jest tym bardziej istotny, bowiem
o czym traktuje dalsza czêœæ naszego wyst¹-
pienia, ustawodawca na³o¿y³ na podmioty
uczestnicz¹ce w transporcie a nie bêd¹ce
przewoŸnikami dodatkowe bardzo rozleg³e
obowi¹zki po³¹czone z dotkliwymi sankcjami.

1. Art. 73 ustawy o transporcie drogowym .
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2. Art. 92 ustawy o transporcie drogowym 3. Art. 92a ustawy o transporcie drogowym.

4. Art. 43 ustawy prawo przewozowe.

.
Ustawa w zakresie zmiany art. 92 ustawy

o transporcie drogowym polega miêdzy
innymi na ustaleniu odpowiedzialnoœci osób
nie bêd¹cych przewoŸnikami (kierowcami)
uczestnicz¹cych w transporcie. Zgodnie z ust.
3 przedmiotowego artyku³u:
Osoba zarz¹dzaj¹ca przedsiêbiorstwem lub
osoba zarz¹dzaj¹ca transportem w przedsiê-
biorstwie, o której mowa w rozporz¹dzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1071/2009 z dnia 21 paŸdziernika 2009 r.
ustanawiaj¹cego wspólne zasady dotycz¹ce
warunków wykonywania zawodu przewoŸnika
drogowego i uchylaj¹cego dyrektywê Rady
96/26/WE, a tak¿e ka¿da inna osoba
wykonuj¹ca czynnoœci zwi¹zane z przewozem
drogowym, która naruszy³a obowi¹zki lub
warunki przewozu drogowego albo dopuœci³a,
chocia¿by nieumyœlnie, do powstania takich
naruszeñ, podlega karze grzywny w wyso-
koœci do 2.000 z³otych.

Istota modyfikacji w cytowanym przepisie
polega na wprowadzeniu jednoznacznej re-
gu³y, i¿ naruszenie obowi¹zków lub warunków
przewozu drogowego jest wykroczeniem,
które mo¿e zostaæ pope³nione nieumyœlnie.
Zatem w praktyce oznacza to, i¿ ka¿de
stwierdzenie naruszenia wymienionego w
za³¹czniku nr 2 ustawy (jako przyk³ad
podajemy - dopuszczenie do wykonywania
przewozu drogowego pojazdem wydziela-
j¹cym szkodliwe substancje w stopniu
przekraczaj¹cym dopuszczalny poziom czy
te¿ ponadnormatywny ha³as) mo¿e stanowiæ
podstawê na³o¿enia grzywny na osoby nie
uczestnicz¹ce bezpoœrednio w przewozie.
Mog¹ nimi byæ w szczególnoœci firmy spe-
dycyjno/logistyczne (czy te¿ pracownicy tych
firm), osoby œwiadcz¹ce takie czynnoœci jak
za³adunek czy roz³adunek lub podobne czyn-
noœci. W podanym przyk³adzie osoby te nie
maj¹ ani te¿ nie mog¹ mieæ najmniejszego
wp³ywu na wyst¹pienie naruszenia, gdy¿
obowi¹zek utrzymania posiadanego taboru
w nale¿ytym stanie technicznym , prowadze-
nia badañ technicznych, które zasadniczo
obejmuj¹ tak¿e badanie poziomu emitowa-
nego ha³asu oraz spalin, le¿y wy³¹cznie w ges-
tii przewoŸnika.

Nak³adaj¹c na tak szerokie grono osób
wspó³dzia³aj¹cych w przewozach szereg obo-
wi¹zków ustawodawca zignorowa³ obiek-
tywne mo¿liwoœci realizacji tych¿e powinnoœci
i jest to mankament, który czyni tê czêœæ regu-
lacji ustawowych wadliwymi.

Uchwalona ustawa wprowadza tak¿e
miêdzy innymi maksymaln¹ sumê kar pieniê¿-
nych za naruszenia obowi¹zków lub warun-
ków przewozu drogowego (podlegaj¹c¹ ku-
mulowaniu) w sposób nastêpuj¹cy:

Suma kar pieniê¿nych na³o¿onych za na-
ruszenia stwierdzone podczas kontroli w pod-
miocie wykonuj¹cym przewóz drogowy nie
mo¿e przekroczyæ:
1)15.000 z³otych – dla podmiotu zatrudnia-

j¹cego kierowców w liczbie œrednio 10
w okresie 6 miesiêcy do dnia rozpoczêcia
kontroli;

2)20.000 z³otych – dla podmiotu zatrudnia-
j¹cego kierowców w liczbie œrednio od 11
do 50 w okresie 6 miesiêcy do dnia
rozpoczêcia kontroli;

3)25.000 z³otych – dla podmiotu zatrudnia-
j¹cego kierowców w liczbie œrednio od 51
do 250 w okresie 6 miesiêcy do dnia rozpo-
czêcia kontroli;

4)30.000 z³otych – dla podmiotu zatrudnia-
j¹cego kierowców w liczbie wiêkszej ni¿ 250
w okresie 6 miesiêcy do dnia rozpoczêcia
kontroli;

5)40.000 z³otych – dla podmiotu wykonuj¹-
cego inne czynnoœci zwi¹zane z przewozem
drogowym.

Przyjêty w ustawie sposób ustalania
górnej granicy odpowiedzialnoœci finansowej
w sposób ra¿¹cy narusza konstytucyjn¹
zasadê równoœci podmiotów wobec prawa.
Jedynie przewoŸnicy mog¹ liczyæ na pro-
gresywny system kar w zale¿noœci od wiel-
koœci zatrudnienia (liczba kierowców), przy
czym maksymalny poziom kar ograniczony
jest w wypadku ma³ych przedsiêbiorstw
przewozowych do 15.000 z³otych. W sto-
sunku do pozosta³ych podmiotów wykonu-
j¹cych inne czynnoœci zwi¹zane z przewozem
drogowym (spedytorzy, nadawcy, za³adowcy
itp.) ustawa nie doœæ, ¿e nie ró¿nicuje
maksymalnej sumy kar pieniê¿nych w za-
le¿noœci od wielkoœci firmy, to limit ten
ustalony zosta³ znacznie powy¿ej wysokoœci
kar maj¹cych zastosowanie w odniesieniu do
przewoŸników. Przedstawiaj¹c rzecz przyk³a-
dowo, ma³a firma przewozowa (zatrudniaj¹ca
do 10 kierowców) za naruszenie warunków
transportu zap³aci maksymalnie 15.000 z³o-
tych, podczas gdy za to samo naruszenie np.
za³adowca zatrudniaj¹cy 3 pracowników
zap³aciæ mo¿e karê pieniê¿n¹ w wysokoœci
40.000 z³otych.

Rozpatrywany przepis w ust. 6 okreœla , ¿e
odpowiedzialnoœæ finansow¹ ponosz¹ pod-
mioty wykonuj¹ce czynnoœci zwi¹zane z prze-
wozem drogowym a w szczególnoœci spe-
dytor, nadawca, odbiorca, za³adowca, organi-
zator wycieczki, organizator transportu, ope-
rator publicznego transportu zbiorowego o ile
podmioty te mia³y wp³yw lub godzi³y siê na
powstanie naruszenia. Zw³aszcza ten ostatni
element warunkuj¹cy odpowiedzialnoœæ in-
nych podmiotów budzi istotne w¹tpliwoœci.
Naszym zdaniem zakreœlony warunek odpo-
wiedzialnoœci jako „zgoda na naruszenie” nie
spe³nia elementarnych kryteriów, z którymi
system prawny pañstwa demokratycznego
wi¹zaæ powinien administracyjn¹ wzglêdnie
karn¹ odpowiedzialnoœæ uczestników obrotu.

Zmiana art. 43 prawa przewozowego na-
k³ada na podmioty wykonuj¹ce czynnoœci
za³adunkowe (nadawcê, odbiorcê) realizacjê
za³adunku w sposób zapewniaj¹cy przewóz
przesy³ki towarowej zgodnie z przepisami
ruchu drogowego i przepisami o drogach
publicznych, a w szczególnoœci nie powo-
duj¹cy zagro¿enia bezpieczeñstwa ruchu dro-
gowego, przekroczenia dopuszczalnej masy
pojazdów lub przekroczenia dopuszczalnych
nacisków osi.

Katalog podmiotów, na których ci¹¿y obo-
wi¹zek zapewnienia by zestaw samochodowy
s³u¿¹cy do transportu spe³nia³ parametry
przewidziane w powszechnie obowi¹zuj¹cych
przepisach prawa w zakresie masy oraz
dopuszczalnych nacisków na oœ zosta³ wyz-
naczony w sposób pozbawiony dostatecz-
nego oparcia w utrwalonych zwyczajach oraz
praktyce transportu. W efekcie nowa regulacja
nak³ada obowi¹zek na podmioty, które de
facto nie maj¹ mo¿liwoœci realizacji powy¿-
szego obowi¹zku. Dla osi¹gniêcia celu wy-
nikaj¹cego z ustawy, za³adowca musia³by po-
siadaæ wiedzê o indywidualnych cechach
zestawu samochodowego (lub innego œrodka
transportu za pomoc¹ którego realizowany jest
przewóz) oraz posiadaæ urz¹dzenia umo¿li-
wiaj¹ce pomiar rzeczywistej masy pojazdu
i nacisków na poszczególne osie. Wiedza o
w³aœciwoœciach i masie ³adunku nie jest
wystarczaj¹ca dla prawid³owego jego umiesz-
czenia na œrodku transportu w sposób
odpowiedni do wymagañ wynikaj¹cych z po-
wszechnie wi¹¿¹cych przepisów.

Nale¿y jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e ustawa
ca³kowicie przemilcza kwestiê obowi¹zku
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przewoŸnika (kierowcy) poinformowania
za³adowcy czy te¿ spedytora o w³aœciwoœ-
ciach pojazdu, za pomoc¹ którego planowane
jest podjêcie przesy³ki. Nale¿y równie¿ zwróciæ
uwagê, ¿e omawiany przepis nie ogranicza
obowi¹zku za³adowcy do zadbania o zgod-
noœæ za³adunku z normami dotycz¹cymi masy
pojazdu oraz nacisków na oœ. Za³adowca od-
powiada za wykonanie czynnoœci ³adun-
kowych w sposób zapewniaj¹cy przewóz
zgodnie z przepisami ruchu drogowego i prze-
pisami o drogach publicznych – zatem w za-
kresie jego odpowiedzialnoœci mieœciæ siê
mo¿e tak¿e dba³oœæ o czas pracy kierowcy
i stan techniczny pojazdu.

W konkluzji omawiany przepis nak³adaj¹c
na podmiot dokonuj¹cy za³adunku obowi¹zek
osi¹gniêcia skutku w postaci zgodnoœci prze-
wozu z prawem powszechnie wi¹¿¹cym nie
zapewnia jednoczeœnie ¿adnego narzêdzia
s³u¿¹cego wykonaniu tego obowi¹zku.

Zmiana poprzez dodanie art. 55a wydaje
siê byæ nie do zaakceptowania pod wzglêdem
formalnoprawnym. Nie do pogodzenia z zasa-
dami prawid³owej legislacji jest, i¿ ust. 2 tego¿
artyku³u wprowadza nowe, nie zdefiniowane
w ustawie prawo przewozowe podmioty, które
nie s¹ stron¹ umowy przewozu.

Art. 55a ust. 2 wprowadza zatem zupe³nie
zbêdnie pojêcie spedytora, który przecie¿, jeœli
jest stron¹ umowy przewozu, ma status na-
dawcy, a tak¿e pojêcie organizatora przewozu
oraz innego podmiotu zlecaj¹cego przewóz.
Ustawa prawo przewozowe reguluje kwestie
zwi¹zane z umow¹ przewozu i jej wykonaniem
(niewykonaniem). Mo¿e zatem regulowaæ
obowi¹zki stron umowy przewozu wzglêdnie
obowi¹zki – wzglêdem przewoŸnika –
podmiotu, na którego rzecz umowa jest
wykonywana. Podmiotem takim jest odbiorca.
Mo¿e te¿ regulowaæ stosunki prawne pomiê-
dzy podmiotami zobowi¹zanymi do wyko-
nania tego przewozu – czyli pomiêdzy
przewoŸnikiem g³ównym a przewoŸnikiem –
podwykonawc¹ wzglêdnie pomiêdzy prze-
woŸnikami kolejnymi (art. 5 i 6 ustawy prawo
przewozowe).

Wprowadzanie do treœci ustawy nowych
podmiotów, o niezdefiniowanym charakterze i
zakresie praw i obowi¹zków, nie mówi¹c ju¿ o
u¿ywaniu ze wszech miar wadliwego okreœle-
nia „zlecaj¹cy przewóz”, które to okreœlenie
nasuwa skojarzenia z przepisami o zleceniu,

nie maj¹cymi sk¹din¹d w ogóle zastosowania
do umowy przewozu, uznaæ nale¿y za pod
ka¿dym wzglêdem nieprawid³owe i niezgodne
z zasadami legislacji.

O ile przy tym mo¿na ewentualnie przychyliæ
siê do zamieszczenia w treœci art. 55a ust. 2
pojêcia odbiorcy, który, jeœli jest uprawniony
do dokonywania zmian w umowie przewozu,
ewentualnie mo¿e naruszyæ postanowienia
ust. 1 tego artyku³u, o tyle odniesienia do
spedytora, organizatora przewozu oraz
„innego podmiotu zlecaj¹cego przewóz”
nale¿a³oby zdecydowanie wykreœliæ b¹dŸ
ewentualnie zast¹piæ odniesieniem do prze-
woŸnika, który w celu wykonania przewozu
pos³uguje siê podwykonawc¹ (art. 5 ustawy
prawo przewozowe).

Nowe regulacje ingeruj¹ w sferê umowy
przewozu. Zgodnie z art. 55a ust. 1 ustawy
(nowowprowadzonym) nadawca nie mo¿e:
1.zlecaæ przewozu kabota¿owego przewoŸ-

nikowi nie posiadaj¹cemu odpowiedniego
zezwolenia na taki przewóz lub wykonuj¹-
cemu przewóz kabota¿owy niezgodnie z
warunkami takiego przewozu;

2.zlecaæ przewozu drogowego przesy³ki to-
warowej pojazdem nienormatywnym bez
wymaganego zezwolenia na taki przewóz;

3.okreœlaæ warunków drogowego przewozu
przesy³ki towarowej, których realizacja
mog³aby spowodowaæ naruszenie przepi-
sów okreœlaj¹cych warunki wykonywania
przewozów drogowych, przepisów okreœ-
laj¹cych warunki pracy kierowców, przepi-
sów ruchu drogowego lub przepisów o dro-
gach publicznych;

4.umieszczaæ w liœcie przewozowym i innych
dokumentach danych i informacji niezgod-
nych ze stanem faktycznym;

5.uzale¿niaæ wysokoœci przewoŸnego od ma-
sy lub objêtoœci przesy³ki towarowej –
w przypadku drogowego przewozu drewna,
³adunków sypkich lub innych ³adunków ma-
sowych.

Za ca³kowicie nieuzasadnione uznaæ nale-
¿y ingerencjê ustawodawcy w sferê wolnoœci
umów poprzez pozbawienie stron umowy
mo¿liwoœci dokonywania rozliczeñ w oparciu
o jednostki masy lub objêtoœci (ust. 1 pkt 5
powy¿ej). Prawo to jest zagwarantowane
konstytucyjne, przy czym jego ograniczenie
wymaga wyst¹pienia szczególnie istotnych
przes³anek, popartych donios³ym interesem
spo³ecznym. Nie ma naszym zdaniem
najmniejszej podstawy do uznania, i¿ wa¿kie

argumenty oraz interes spo³eczny przemawia-
j¹ za odebraniem uczestnikom obrotu gospo-
darczego mo¿liwoœci uzgadniania zasad wy-
nagradzania przewoŸnika w oparciu o masê
lub objêtoœæ dostarczonego surowca.

Regulacja wprowadzonego art. 55a
ustawy prawo przewozowe ingeruje w sposób
nadmierny w prawa stron do swobodnego
kszta³towania stosunku umownego, przy
czym zasada ta w ¿adnej mierze nie koliduje
z normami prawnymi reguluj¹cymi zasady
ruchu po drogach publicznych, gdy¿ przewoŸ-
nik nie jest obligowany do przyjmowania do
przewozu ³adunku w iloœci wiêkszej ani¿eli
wynika to z dopuszczalnej masy ca³kowitej
pojazdu (zespo³u pojazdów) oraz norm doty-
cz¹cych nacisku na oœ.

Uchwalona w dniu 16 wrzeœnia 2011 roku
przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawa
w istotny i nieuzasadniony sposób ogranicza
wolnoœæ obrotu gospodarczego nak³adaj¹c
ponadto na uczestników obrotu obowi¹zki
niewspó³mierne do realnych mo¿liwoœci ich
realizacji. Prowadzi to jednoczeœnie do wnios-
ku, ¿e na etapie projektu ustawa nie zosta³a
skonsultowana z przedstawicielami wszyst-
kich œrodowisk reprezentuj¹cych podmioty
uczestnicz¹ce w ³añcuchu transportowym.
Niepokoj¹cy jest równie¿ fakt wprowadzenia
w stosunku do stanu istniej¹cego systemu
prawnego zmian polegaj¹cych przede wszyst-
kim na ograniczeniu odpowiedzialnoœci prze-
woŸników kosztem pozosta³ych uczestników
transportu, i to w sposób oderwany od ukszta³-
towanych zwyczajów i mo¿liwoœci technicz-
nych oraz organizacyjnych. Ustawê tê oceniæ
wypada jako maj¹c¹ charakter wysoce
penalny, przy jednoczesnym du¿ym stopniu
niedookreœlonoœci podlegaj¹cych karom
naruszeñ, co uznaæ wypada nie tylko za
legislacyjnie wadliwe, ale i niebezpieczne,
albowiem daj¹ce pole do nadu¿yæ. Jako przy-
k³ad wskazaæ mo¿na pkt 3.9 Za³¹cznika nr 3,
przewiduj¹cy karê (8000 z³) za „umieszczenie
w liœcie przewozowym i innych dokumentach
danych i informacji niezgodnych ze stanem
faktycznym”, Sformu³owanie to budzi wielkie
w¹tpliwoœci natury prawnej z uwagi na
znaczny stopieñ niedookreœlenia tego prze-
pisu.

Z analizy kolejnego, tym razem rz¹dowego
projektu ustawy o zmianie ustawy o trans-
porcie drogowym oraz ustawy o kieruj¹cych
pojazdami (projekt datowany 24.02.2012),
który zosta³ przekazany do ponownych uzgod-

5. Art. 55a ustawy prawo przewozowe.
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27 marca 2012 roku odby³o siê posie-
dzenie Komisji Rewizyjnej PISiL, która prze-
prowadzi³a kontrolê statutow¹ i finansow¹
dzia³alnoœci Izby za rok 2011.

Po analizie przed³o¿onych dokumentów
i sprawozdañ finansowego i z dzia³alnoœci

statutowej PISiL Komisja Rewizyjna nie
stwierdzi³a uchybieñ w prowadzonej dzia³al-
noœci finansowej i merytorycznej, podejmuj¹c
uchwa³ê wnioskuj¹c¹ do Walnego Zgroma-
dzenia Cz³onków Izby o przyjêcie Bilansu PISiL
na dzieñ 31.12.2011, Rachunku Zysków i Strat

PISiL za okres 01.01.2011 do 31.12.2011
i udzielenie absolutorium Radzie PISiL za rok
2011.

(E.S.)

nieñ miêdzyresortowych wynika, ¿e wprowa-
dzone w 2005 r. „tylnymi drzwiami” zapisy
dotycz¹ce poœrednictwa przy przewozie
rzeczy zosta³y utrzymane ze szkod¹ dla swo-
body obrotu gospodarczego. Jest to o tyle
zaskakuj¹ce, ¿e jak podano w uzasadnieniu
„potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie
drogowym wynika z obowi¹zku wdro¿enia do
polskiego porz¹dku prawnego niektórych
przepisów wynikaj¹cych z „pakietu drogo-
wego” trzech rozporz¹dzeñ Unii Europejskiej
dotycz¹cych dostêpu do zawodu przewoŸnika
drogowego i zasad wykonywania przewozów
drogowych”, które nota bene w ¿adnej mierze
nie wprowadzaj¹ pojêcia „poœrednictwa przy
przewozie rzeczy” i w konsekwencji nie
precyzuj¹ ¿adnych wymogów odnoœnie
prowadzenia takiej dzia³alnoœci gospodarczej.
W uzasadnieniu (?) tê czêœæ projektowanych
zapisów odnosz¹cych siê do poœrednictwa
przy przewozie rzeczy ustawodawca opatrzy³
pierwotnie nastêpuj¹cym komentarzem:
„Projektowane przepisy nie wprowadzaj¹
nowych rozwi¹zañ, maj¹ jedynie charakter
pomocniczy w stosunku do przepisów
dostosowuj¹cych rozporz¹dzenia unijnego”,
zaœ w uzasadnieniu do kolejnej wersji
nazwanej „projekt-ponowne konsultacje”
skwitowa³ je jednym zdaniem

Pragniemy w tym miejscu ponownie nad-
mieniæ, ¿e oprotestowane przez nas za
poœrednictwem KIG zapisy dotycz¹ce „po-
œrednictwa przy przewozie rzeczy” znalaz³y
odzwierciedlenie w projekcie 1.4.12.10.09
Ustawy o ograniczaniu barier administra-
cyjnych dla obywateli i przedsiêbiorców
z 2009 r., nie mniej jednak w dalszym procesie
uleg³y wyeliminowaniu.

Korzystaj¹c z okazji podnieœliœmy jedno-
czeœnie koniecznoœæ wyposa¿enia izb gospo-
darczych w realne narzêdzia/legitymacjê
prawn¹ do wystêpowania w imieniu swoich
cz³onków wobec takich instytucji jak przyk³a-
dowo Trybuna³ Konstytucyjny, Rzecznik Praw
Obywatelskich, czy izby skarbowe. Chodzi
w tym przypadku o mo¿liwoœæ uzyskania
orzeczenia, opinii czy interpretacji nie w spra-
wach jednostkowych poszczególnych firm,
ale w sprawach problemowych, które s¹
wspólne i dotycz¹ wielu podmiotów. Oczy-
wiœcie zdajemy sobie sprawê, ¿e nie jest to
zadanie ³atwe. I tak np. problem z Trybuna³em
Konstytucyjnym le¿y w Konstytucji, a ta jako
ustawa zasadnicza nie mo¿e byæ zmieniona
ustaw¹ zwyk³¹. Art. 191 ust. 1 pkt 4
Konstytucji jest interpretowany w orzecze-
niach TK w ten sposób, ¿e aby nabyæ
uprawnienia do z³o¿enia wniosku o stwierdze-
nie niezgodnoœci aktu prawnego z Konstytucj¹
lub z aktem prawnym wy¿szego rzêdu, izba
gospodarcza, która mo¿e byæ uznana za
organizacjê samorz¹du zawodowego, musia-
³aby zrzeszaæ tylko osoby fizyczne, gdy¿ wg.
TK tylko takie osoby mog¹ uprawiaæ zawód,
co jednak nie wp³ywa na wykonywania
dzia³alnoœci gospodarczej w ramach wykony-
wanego zawodu /postanowienie TK z dnia 30
maja 2000 r. Sygn.U.5/99 oraz szereg
nastêpnych. W praktyce organizacja nasza
doœwiadczy³a niemo¿noœci rozpatrzenia
wniosku przez TK i Rzecznika Praw Oby-
watelskich w sprawie opisanej przez nas
nowelizacji ustawy o transporcie drogowym.
Chodzi nam tak¿e o wzmocnienie pozycji izb
gospodarczych w relacjach z poszczególnymi
ministerstwami. Dotyczy to nie tylko kwestii
opiniowania przygotowywanych aktów
prawnych, które o ile s¹ konsultowane to
czêsto na ostatni moment. W skrajnych przy-
padkach spotkaliœmy siê z ¿¹daniem udziele-
nia odpowiedzi w ci¹gu jeszcze tego samego
dnia, co mo¿e stwarzaæ wra¿enie, ¿e pytaj¹-

cemu wcale nie zale¿y na odpowiedzi. Nie
wspominamy tak¿e o bardzo czêstym proble-
mie ignorowania kierowanej do przedmio-
towych instytucji korespondencji i braku ja-
kiejkolwiek reakcji nawet ze strony najwy¿-
szych rang¹ urzêdników.

Jako przyk³ad problemu zwi¹zanego ze
stabilnoœci¹ i przejrzystoœci¹ przepisów wy-
mieniliœmy problem jaki powsta³ na tle inter-
pretacji prawa do stawki VAT 0% na us³ugi
œwiadczone na obszarze polskich portów
morskich. Szczególnie ostr¹ dyskusjê, ale
tak¿e protesty pracowników portowych spó³ek
operatorskich wywo³a³y pokontrolne decyzje
organów podatkowych kwestionuj¹ce prawo
do stawki VAT 0%. W kwestii tej wypowiedzieli
siê zarówno przedstawiciele œwiata nauki jak
i praktycy wskazuj¹c jako przyczynê ca³ego
zamieszania b³êdy pope³nione w procesie
legislacji przy wdra¿aniu do prawa krajowego
unijnej Dyrektywy VAT – pope³nienie b³êdu
zarówno w t³umaczeniu zapisów dyrekty-
wy(art. 148) jak te¿ niew³aœciwej interpretacji
orzeczeñ ETS. Ostatecznie Sejm w drodze
nowelizacji ustawy VAT przywróci³ stawkê 0%
na us³ugi œwiadczone w portach polskich, nie
mniej jednak w miêdzyczasie wiele firm zosta-
³o poddanych niepotrzebnym kontrolom a i li-
nia interpretacyjna fiskusa posz³a w kierunku
„nieudanej” nowelizacji ustawy VAT, co w nie-
których przypadkach zmusi³o podmioty do
d³ugotrwa³ej i kosztownej drogi odwo³añ do
wy¿szych instancji w³¹cznie z kasacj¹ w NSA.

Nale¿y wyraziæ nadziejê, ¿e kolejna akcja
i ponowne podjêcie tematu barier w prowadze-
niu dzia³alnoœci gospodarczej nie pozostanie
jedynie w sferze opracowañ i dyskusji.

(DA)

„Projekt

pozostawia dotychczasow¹ w³aœciwoœæ

organów w³aœciwych w sprawach udzielenia,

odmowy udzielenia, zmiany lub cofniêcia

licencji na wykonywanie dzia³alnoœci

gospodarczej w zakresie poœrednictwa przy

przewozie rzeczy….”
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19 kwietnia 2012 roku posiedzenie Rady
PISiL rozpoczê³o siê od za³atwienia spraw sta-
tutowo-organizacyjnych Izby. Ustalono zatem
zwo³anie Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia na dzieñ 23 maja 2012 roku w „Hotelu
Bulwar” w Toruniu , ul. Bulwar Filadelfijski 18.
W œwietle protoko³u Komisji Rewizyjnej
zatwierdzono do przed³o¿enia Zgromadzeniu
sprawozdanie z dzia³alnoœci Izby za rok 2011,
sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek
zysków i strat, preliminarz przychodów i kosz-
tów na rok 2012 oraz za³o¿enia programowe
dzia³alnoœci Izby na rok bie¿¹cy.

Przyjêto do Izby firmy UBOAT LINE SA
z siedzib¹ w Gdyni i OMIDA Sp. z o.o. z sie-
dzib¹ w Sopocie, a skreœlono z listy cz³onków
Seabridge Transport Poland Sp. z o.o. z sie-
dzib¹ w Warszawie.

Nastêpnie omówiono dotychczasow¹
dzia³alnoœæ przedstawiciela PISiL w War-
szawie, którego g³ównym zadaniem jest na-
wi¹zanie i utrzymywanie kontaktów z: minis-
terstwami, komisjami sejmowymi, organi-
zacjami bran¿y TSL, organizacjami spo³ecz-
nymi, monitorowanie ich dzia³añ i w³¹czanie
siê gdy sprawy mog¹ byæ istotne dla œrodo-
wiska zrzeszonego w PISiL.

Kolejno omówiono szczegó³y zwi¹zane
z XIII Kongresem Spedytorów, który odbêdzie
siê 22 maja w Toruniu w dzieñ poprzedzaj¹cy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cz³onków
Izby. Has³o tegorocznego Kongresu to „Quo
vadis konteneryzacjo!?”, a jego cel to przed-
stawienie tendencji rozwoju, zmian jakoœ-
ciowych i iloœciowych na rynku ¿eglugi konte-

nerowej z punktu widzenia armatorów,
spedytorów, za³adowców i portów, oraz
wp³yw tych zmian na gospodarkê.

Przewidywany program spotkania zak³ada
omówienie tematów: polityka morska pañstwa
na rok 2012 i lata najbli¿sze, tendencje roz-
woju ¿eglugi kontenerowej i jej wp³yw na
gospodarkê, zmiany jakoœciowe i iloœciowe na
rynku ¿eglugi kontenerowej, polskie porty
wobec zmian w ¿egludze kontenerowej. Do
uczestnictwa w panelach dyskusyjnych
zaproszeni zostali przedstawiciele armato-
rów, terminali kontenerowych Gdañsk, Gdyni
i Szczecina oraz Zarz¹dów Portów Gdañsk,
Gdyni i Szczecina. We wspólnych obradach
nie zabraknie tak¿e przedstawicieli adminis-
tracji pañstwowej, naukowców i dziennikarzy.

Niejasne przepisy Ustawy z dnia 19 sier-
pnia 2011 r. o us³ugach p³atniczych (Dz. U.
z 2011 r. nr 199 poz. 1175) zrodzi³y w¹tpli-
woœci interpretacyjne zw³aszcza w gronie firm
kurierskich, które w zwi¹zku ze œwiadczon¹
us³ug¹ podstawow¹ polegaj¹c¹ na dorêcze-
niu przesy³ki œwiadcz¹ w imieniu nadawcy
przesy³ki us³ugê dodatkow¹ w postaci us³ugi
pobrania i przekazania mu nale¿noœci za to-
war. W zwi¹zku z tymi w¹tpliwoœciami skiero-
wane zosta³o przez Forum PrzewoŸników
Ekspresowych wyst¹pienie do Komisji Nadzo-
ru Finansowego poparte stanowiskiem Pol-
skiej Izby Spedycji i Logistyki o uzyskanie
ostatecznej wyk³adni i ustalenia statusu us³ugi
pobrania w kontekœcie przepisów przedmio-
towej ustawy.

Niniejszym komunikatem pragniemy
poinformowaæ, ¿e wg ostatecznego stano-
wiska Komisji Nadzoru Finansowego us³uga
pobrania p³atnoœci œwiadczona przez firmy
kurierskie polegaj¹ca na pobraniu od odbiorcy
przesy³ki (p³atnika) na zlecenie nadawcy
(odbiorcy p³atnoœci) i w jego imieniu okreœlo-
nej w dowodzie nadania kwoty pieniê¿nej nie
powinna byæ uznawana za us³ugê p³atnicz¹,
a w szczególnoœci za us³ugê przekazu pieniê¿-
nego. Wg. dodatkowych wyjaœnieñ Komisji
Nadzoru Finansowego „zgodnie z art. 3 ust. 3
ustawy o us³ugach p³atniczych przekaz
pieniê¿ny oznacza us³ugê p³atnicz¹ œwiad-
czon¹ bez poœrednictwa rachunku p³atniczego
prowadzonego dla p³atnika, polegaj¹c¹ na
transferze do odbiorcy lub innego dostawcy

przyjmuj¹cego œrodki pieniê¿ne dla odbiorcy
œrodków pieniê¿nych otrzymanych od p³atnika
lub polegaj¹c¹ na przyjêciu œrodków pieniê¿-
nych dla odbiorcy i ich udostêpnieniu
odbiorcy”. W przypadku us³ugi pobrania
p³atnoœci nie dochodzi do transferu œrodków
pieniê¿nych w rozumieniu w/w ustawy.

W œwietle zaprezentowanego stanowiska
Komisji Nadzoru Finansowego nie zachodzi
w opisanym przypadku koniecznoœæ sk³ada-
nia wniosku o wydanie zezwoleñ na prowa-
dzenie dzia³alnoœci w charakterze instytucji
p³atniczej.

(D.A.)
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W dniu 17 kwietnia w siedzibie Krajowej
Izby Gospodarczej odby³o siê inauguracyjne
posiedzenie Komitetu Ma³ych i Œrednich
Przedsiêbiorstw przy KIG. Komitet zosta³
reaktywowany po kilkunastoletniej przerwie.
Poprzedni Komitet MŒP dzia³a³ z powodze-
niem i po¿ytkiem dla rozwoju przedsiêbior-
czoœci w Polsce i jednym z efektów jego istnie-
nia by³o powo³anie Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci.

Analiza obecnego stanu polskiej gospo-
darki oraz aktywnych w niej przedsiêbiorstw
wskazuje na zasadnoœæ wznowienia pracy
Komitetu MŒP. Ma³e i œrednie przedsiê-
biorstwa stanowi¹ 99% wszystkich dzia³aj¹-
cych w kraju 1,7 mln (oko³o) firm. Oczywiœcie
dominuj¹ firmy micro – 96% udzia³u w ogólnej
liczbie – dzia³alnoœæ gospodarcza i kilkuoso-
bowe firmy rodzinne.

Poziom zorganizowania polskich przed-
siêbiorstw, a wiêc w konsekwencji ich zdol-

noœæ skutecznego oddzia³ywania na admi-
nistracjê jest najni¿sza w UE. Zaledwie 8%
podmiotów jest cz³onkami izb gospodarczych,
stowarzyszeñ czy organizacji rzemieœlni-
czych. Œrednia w UE to blisko 50%, a w przed-
ostatnich na tej liœcie w Czechach jest to 36%.

Przewodnicz¹c¹ Komitetu MŒP zosta³a
Pani Bo¿ena Lubliñska – Kasprzak, Prezes
PARP, która nakreœli³a podstawowe kierunki
pracy i zadania Komitetu oraz przedstawi³a
aktualne dzia³ania PARP. Aktywnoœæ PARP w
bie¿¹cym roku skierowana jest – oprócz
podstawowej dzia³alnoœci – na doskonalenie
zarz¹dzania w MŒP. To wydaje siê byæ
najs³abszy punkt tej grupy przedsiêbiorstw.
Kolejny rok ma przebiegaæ pod has³em
rozwoju wspó³pracy i kooperacji MŒP.

Z badañ przeprowadzonych przez PARP
wynika, ¿e udzia³ MŒP w realizacji zamówieñ
publicznych jest bardzo niski. Bardzo s³abo

rozwija siê w Polsce Partnerstwo Publiczno
Prawne – zarejestrowano dotychczas jedynie
24 partnerstwa (w ubieg³ym roku by³o jedno).

Wyniki tych badañ przynosz¹ wiele cieka-
wych informacji i wniosków. S¹ one dostêpne
na stronie internetowej PARP.

W dyskusji przyjêto, ¿e obecni na spot-
kaniu przedstawiciele poszczególnych orga-
nizacji staj¹ siê automatycznie cz³onkami Ko-
mitetu MŒP (tak¿e PISiL) ale formu³a jest
otwarta i najwa¿niejsze jest rozwi¹zywanie
konkretnych problemów zg³aszanych przez
œrodowisko. Komitet bardzo liczy na aktyw-
noœæ wszystkich chêtnych. Kolejne posiedze-
nie odbêd¹ siê w czerwcu, wrzeœniu i listo-
padzie 2012 oraz w lutym i maju 2013.

(M.K.)

Organizowane ju¿ od kilkunastu lat przez
Polsk¹ Izbê Spedycji i Logistyki kongresy
znalaz³y sta³e miejsce w kalendarzu imprez
istotnych dla bran¿y TSL stanowi¹c forum
dyskusji na tematy wa¿ne dla przedsiêbiorców
w perspektywie dzia³alnoœci gospodarczej.

Kongres zakoñczy uroczysta kolacja
i og³oszenie wyników oraz wrêczenie dy-
plomów zwyciêzcom Konkursu „Spedytor
Roku 2011”.

Patronat nad wydarzeniem objê³y: Minis-
terstwo Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej i Krajowa Izba Gospodarcza,
a patronami medialnymi zosta³y: Polska Ga-
zeta Transportowa i portal Spedycje.pl.

Przewodnicz¹cy Rady omówi³ przekazan¹
przez Izbê do KIG informacjê na temat zbioru
problemów, które z punktu widzenia prowa-
dzenia przez cz³onków organizacji dzia³alnoœci
gospodarczej polegaj¹cej na œwiadczeniu
us³ug TSL od lat stanowi¹ bariery.

Ponadto zebrani zaplanowali tradycyjn¹
ju¿ konferencjê noworoczn¹ 2013 po³¹czon¹
z koktajlem na dzieñ 10 stycznia 2013 roku w
hotelu Polonia w Warszawie, ustalili udzielenie
poparcia wyst¹pieniu Forum PrzewoŸników
Ekspresowych do Przewodnicz¹cego Komisji
Nadzoru Finansowego w sprawie niejas-
noœci przepisów Ustawy z 19.08.2011 roku
o us³ugach p³atniczych i up³ywaj¹cego

24.04.2012 r. terminu sk³adania wniosków
o wydanie zezwolenia na rozpoczêcie dzia³al-
noœci w charakterze instytucji p³atniczej, a
tak¿e omówili skierowan¹ do cz³onków orga-
nizacji ankietê maj¹c¹ na celu okreœlenie stop-
nia zadowolenia przedsiêbiorców bran¿y TSL
zrzeszonych w PISIL ze wspó³pracy ze S³u¿b¹
Celn¹.

(E.S.)
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Jednym z najwa¿niejszych atutów targów
Silesia TSL EXPO jest to, i¿ s¹ one jedyn¹
w Polsce imprez¹ wystawienniczo-konferen-
cyjn¹ wyraŸnie - bo tytularnie - odwo³uj¹c¹ siê
do problematyki transportu, spedycji i logis-
tyki. Nieprzypadkowo, zatem w tegorocznej,
trzeciej ju¿ edycji imprezy, tj. Silesia TSL EXPO
2012, (zorganizowanej w Sosnowcu w dniach
17-18 kwietnia br.), wœród stoisk wystawców
ulokowane by³o niema³e stoisko Polskiej Izby
Spedycji i Logistyki. Sta³o siê tak dziêki zapro-
szeniu do udzia³u w tej imprezie przez orga-
nizatorów oraz przekonaniu, ¿e impreza ta
jest niezwykle wa¿n¹ dla przedsiêbiorstw
i instytucji dzia³aj¹cych na obszarze Górni-
czego Okrêgu Przemys³owego i jego otoczenia
oraz dla wielu innych przedsiêbiorstw zaintere-
sowanych ich logistyczn¹ obs³ug¹. Potwier-
dzeniem s³usznoœci takiego przekonania by³
nie tylko udzia³ w Targach takich potentatów
na europejskim rynku tsl jak PKP CARGO
Logistics (zrealizowany z wielkim este-
tycznym i przestrzennym rozmachem, przy-
jaznym dla zwiedzaj¹cych targi i dla klientów
spó³ki), DB Schenker czy te¿ PKP LHS, a tak¿e
wielu mniejszych firm œwiadcz¹cych prze-
ró¿ne us³ugi dla operatorów logistycznych
(urz¹dzenia transportu wewnêtrznego, wypo-
sa¿enie magazynów, ci¹gniki drogowe,
urz¹dzenia bezpieczeñstwa transportu, opro-

gramowanie dla doskonalenia zarz¹dzania
procesami transportowymi i logistycznymi).
Paletê wystawców znakomicie uzupe³nia³y
stoiska/ekspozycje instytucji edukacyjnych
(szkó³ o profilu transportowym i logistycznym,
firm szkol¹cych kierowców i operatorów
urz¹dzeñ transportu wewnêtrznego), wydaw-
niczych (np. Namiary na morze i handel, TSL-
Biznes, Rynek Kolejowy, Polska Gazeta

Transportowa) i krzewi¹cych ró¿nego rodzaju
zainteresowania kolekcjonerskie zwi¹zane
z transportem (znaczki pocztowe , pocztówki,
oprzyrz¹dowanie, s³u¿bowy ubiór). Trzeba te¿
wspomnieæ, ¿e tegorocznej Silesii TSL EXPO
2012 towarzyszy³a premierowa i niestety niez-
wykle skromna), edycja Targów Bran¿y Pocz-
towej i Kurierskiej - SILPOSTEX 2012.

Targowej czêœci Silesia TSL EXPO 2012 -
któr¹ otworzy³ Andrzej Massel, Wiceminister
Transportu, Budownictwa Gospodarki Mors-
kiej - towarzyszy³o wiele wydarzeñ o charakte-
rze konferencyjnym poœwiêconych wa¿nym
i pal¹cym problemom polskiego rynku tsl. Jed-
nym z wa¿niejszych tego rodzaju wydarzeñ
by³a debata poœwiêcona problemom trans-
portu szynowego w Polsce i Œrodkowej
Europie pod has³em „Nowe strategie i techno-
logie w transporcie, spedycji i logistyce”. Jej
moderatorami byli Janusz Piechociñski, pose³
na Sejm RP i Wiceprzewodnicz¹cy Sejmowej
Komisji Infrastruktury oraz profesor Marek
Sitarz, szef Katedry Transportu Szynowego
Politechniki Œl¹skiej w Katowicach. Spor¹
popularnoœci¹ cieszy³y siê te¿ zorganizowane

1

71

PISiL na Targach Silesia TSL EXPO 2012 w Sosnowcu
promuje swoj¹ ofertê szkoleniow¹ i wydawnicz¹

1 W czasie imprez funkcjonowa³a ekspozycja II Pokazu Filatelistycznego TRANSPORT 2012 po³¹czonego z II Seminarium Filatelistycznym TRANSPORT 2012.

fot.1. Andrzej Massel, Wiceminister Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej otwiera Targi Silesia TSL Expo 2012,

a Janusz Piechociñski, pose³ na Sejm RP i Wiceprzewodnicz¹cy Sejmowej Komisji Infrastruktury i Marek Tarczyñski,

Przewodnicz¹cy Rady PISIL ju¿ konsultuj¹ program zwiedzania ekspozycji targowych. Fot. Rynek Kolejowy

fot. 2. Na stoisku PISiL promowano przede wszystkim wydawnictwa Izby oraz jej ofertê szkoleniow¹. Fot. Maciej Kobus
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przez TSL-Biznes kolejne Spotkania Transpor-
towe, tym razem pod has³em „Jak zarabiaæ
wiêcej. Jak inwestowaæ w³aœciwie” , które
zdominowa³a tematyka rosn¹cych ceny paliw i
e-myta.

Ciekaw¹, choæ chyba niedocenion¹ przez
zwiedzaj¹cych dziennikarzy by³a zorganizo-
wana przez Po³udniowy Klaster Kolejowy wraz
z firm¹ OTTIMA Plus konferencja prasowa oraz
konferencja naukowa pt.: „Rozwój transportu
kolejowego w kontekœcie aktywnoœci inicja-
tyw klastrowych. Doœwiadczenia polskie i miê-
dzynarodowe", na których przedstawiono
problematykê szybkiego transferu technologii
kolejowych na polski rynek za poœrednictwem
inicjatyw klastrowych oraz doœwiadczenia
z wdra¿ania nowoczesnych rozwi¹zañ w tran-
sporcie kolejowym na przyk³adzie Saksoñ-
skiego Klastra Kolejowego.

Niezwykle istotnym elementem imprezy
Silesia TSL EXPO 2012 by³y targowe medale i
wyró¿nienia. Najwa¿niejszy z takich medali,
decyzj¹ jury - w jego sk³adzie by³ miêdzy
innymi Marek Tarczyñski Przewodnicz¹cy
PISiL - przyznano PKP CARGO Logistics za
Elektroniczn¹ Ksiêgê Logistyki (EKL 7), tj.
produkt, który jest ju¿ wdro¿onym systemem
informatycznym, wspomagaj¹cym zarz¹-
dzanie przewodami w PKP CARGO S.A.
Natomiast wyró¿nienie spoœród targowych
ofert przyznano firmie OUTPUT 42 za produkt
TRACK42, bêd¹cy informatyczn¹ aplikacj¹ do
monitorowania dostaw kontenerowych. Po-
nadto za interesuj¹c¹ aran¿acjê przestrzeni
stoiska targowego medal otrzyma³a DB
Schenker, a wyró¿nienie za ciekawy sposób
prezentacji oferty Targowej - firma PROMAG.

Ponadto w godzinach otwarcia targów na
stoisku firmy CEZ CARGO odbywa³ siê dy¿ur
ekspercki, podczas którego zainteresowani
mogli poszerzyæ sw¹ wiedzê o unijnych dyrek-
tywach dotycz¹cych przewozów drogowych i
autokarowych. Przeprowadzono tak¿e kon-
kurs o tytu³ Mistrza Kierownicy, w którym
ka¿dy z uczestników odby³ w symulatorze 10-
minutow¹ jazdê samochodem ciê¿arowym
i autobusem. Odby³a siê te¿ kolejna edycja
zawodów na najlepszego kierowcê wózka
wid³owego "Forklift Cup", organizowana przez
firmê A.B.Z CENTRUM.

Z satysfakcj¹ odnotowujemy te¿, ¿e ko-
lejny raz stoisko PISiL cieszy³o siê du¿ym zain-
teresowaniem m³odzie¿y (tym razem ze znacz-
n¹ przewag¹ uczniów techników o profilu

transportowo-logistycznym, a nie studentów -
mimo pobliskiej Politechniki Œl¹skiej). Zainte-
resowani pytali przede wszystkim o dostêp-
noœæ Biuletynu PISiL (którego barwne ok³adki
zdobi¹c œcianki pisilowskiej ekspozycji przy-
ci¹ga³y uwagê zwiedzaj¹cych) oraz o warunki
uczestnictwa w szkoleniach, ich tematykê
i uzyskiwane uprawnienia.

/MW/.

2

72

2 Jest to cykl bezp³atnych informacyjnych konferencji i szkoleñ dla przedsiêbiorców z bran¿y transportowej, organizowanych przez wydawnictwo czasopisma TSL-Biznes.

fot.3.

Targowymi i konferencyjnymi

wra¿eniami dzieli siê

Janusz Piechociñski.

Fot. Maciej Kobus

fot.4.

Tym razem studentów

odwiedzaj¹cych stoisko Izby

by³o mniej ni¿ zwykle na innych

imprezach wystawienniczych.

Fot. Maciej Kobus
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Temat

Rekord number of participants
At the HQ Session 2012

Logistyka elektroniczna

Wy³udzenia ³adunków

Odpowiedzialnoœæ spedytora wobec
podwykonawców

Niepokój przewoŸników PISiL-u

PrzewoŸnicy pe³ni obaw , spotkanie
noworoczne PISiL-u w warszawskiej Polonii

Firmy wyd³u¿aj¹ kredyt kupiecki

KIGM na zamku

PISiL o roku 2012

PISiL w mediach, konferencje, spotkania,
patronaty, artyku³y, zaproszenia

Tytu³ medialny

FIATA Review maj 2012

Namiary na morze i handel
nr 07/12, kwiecieñ 2012

PrzewoŸnik nr 1 (22)
luty/marzec 2012

PGT luty 2012

PGT nr 5, 1.02.2012

PGT nr 4, 25.01.2012

Rzeczpospolita nr 9, 12.01.2012

Namiary na morze i handel
nr 02/12, styczeñ 2012

Namiary na morze i handel
nr 02/12, styczeñ 2012

Autor

FIATA

PIF

Robert Przybylski

K.Koprowski

K.Koprowski

K.Koprowski

A.Fandrejewska

P.Frankowski

K.Koprowski

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Udzielone patronaty / partnerstwo // wspó³praca / udzia³ w konferencjach / targach

Wydarzenie / Konferencja

udzia³ w Komitecie Honorowym V Miêdzynarodowych Targów
i Konferencji Przemys³u Chemicznego EXPOCHEM 2012

„Transport Week 2012”

Miêdzynarodowe Aktualizacyjne Seminarium Logistyczne 2012

Targi Transportu, Spedycji i Logistyki Silesia TSL EXPO 2012

Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2012

Konkurs God³a „Teraz Polska”

II edycja konferencji „Logistyka Odzysku”

II Europejski Kongres MŒP

targi i konferencja poœwiêcona technice prze³adunkowej, sk³adowa-
nia i magazynowania oraz transportu bliskiego i przemys³owego .

Druga edycj¹ regat bran¿y TSL ShipCup'12.

The European Sea Ports Conference
– port financing and investment

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Data wydarzenia

29.02.-1.03.2012,
Katowice

6-8.03.2012, Gdañsk

28.03.2012, Warszawa

17-18 kwietnia 2012,
Sosnowiec

16-18.05.2012,
Poznañ

czerwiec 2012,
Warszawa

19.06.2012, Warszawa

25-27 wrzeœnia 2012,
Katowice

26-28.09.2012,
Gdañsk

Regaty,
Mazury - Wilkasy nad
Jeziorem Niegocin,
wrzesieñ 2012

10-11.05.2012, Sopot

Organizator

Zarz¹d Targów Warszawskich S.A.

Actia Forum Sp. z o.o.

TGC Corporate Lawyers

Kolporter S.A.
Expo Silesia Sp. z o.o.

Instytut Logistyki i Magazynowania,
Poznañ

Fundacja Polskiego God³a
Promocyjnego

EKO CYKL ORGANIZACJA
ODZYSKU S.A.

Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach

Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S. A.

Anyway s.c. R.Paschke

Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia I
ZMPGdañsk



Polska Izba Spedycji i Logistyki

71-620 SZCZECIN
ul. Jana Kazimierza 3
tel.: 91 480 67 01
fax: 91 480 67 32
e-mail: management@hartwig.szczecin.pl

Przedstawiciel w Warszawie:
tel.: 608 623 419, email: pisil-waw@pisil.pl

placówki regionalne:

ul. Œwiêtojañska 3/2, 81-368 Gdynia
tel. 58 620 19 50, 620 98 26, fax 58 661 39 35
e-mail: pisil@pisil.pl, www.pisil.pl

konto: Bank Millennium S.A.
nr: 34116022020000000061904525
NIP: 586-20-75-731


