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Streszczenie: Opracowanie stanowi charakterystyk podstawowych informacji na temat transportu
materiaów niebezpiecznych rónymi gaziami transportu. Na pocztku przedstawiono pojcie
transportu i jego klasyfikacj. Nastpnie scharakteryzowane zostay regulacje prawne w obszarze
transportu materiaów niebezpiecznych, w ramach poszczególnych gazi transportu. Kolejnym
tematem, który poruszono w dalszej czci referatu to opakowania i ich rola w transporcie
analizowanych materiaów. Zwrócono take szczególn uwag na znaczenie opakowa przy
przewozach materiaów niebezpiecznych.
Sowa kluczowe: transport, materiay niebezpieczne

1. ISTOTA TRANSPORTU
Transport jest dziaalnoci majc na celu pokonywanie przestrzeni. W ujciu
ekonomicznym dziaalno ta polega na odpatnym wiadczeniu usug, których efektem
jest przemieszczanie osób i adunków oraz usug pomocniczych, bezporednio z tym
zwizanych [5].
Transport w gospodarce narodowej mona rozpatrywa jako dawc i biorc. Transport
z jednej strony korzysta z produkcji poszczególnych gazi gospodarki narodowej (np.
przemys metalowy, drzewny, materiaowy itd.), z drugiej za wiadczy usugi
przewozowe, bierze udzia w procesie tworzenia wartoci we wszystkich dziedzinach. Jako
dawca, transport umoliwia wymian dóbr i usug. Przewozi surowce, materiay i
pófabrykaty przeznaczone do zuycia produkcyjnego oraz gotowe produkty przeznaczone
do konsumpcji osobistej. Poza obsug dziaów produkcji materialnej transport obsuguje
te dziay nieprodukcyjne (np. ochrona zdrowia, owiata, wymiar sprawiedliwoci,
administracja pastwowa), a take wiadczy usugi dla ludnoci, zaspokaja indywidualne
potrzeby komunikacyjne ludnoci, aktywizuje ycie spoeczno-gospodarcze i kulturalne,
sprzyja rozwojowi turystyki [5].
Tak wic transport spenia trzy funkcje w gospodarowaniu [5]:
 funkcja konsumpcyjna — oznacza zaspokajanie potrzeb przewozowych przez
wiadczone usugi transportowe,
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 funkcja produkcyjna — oznacza zaspokajanie potrzeb produkcyjnych przez
wiadczenie usug transportowych, tzn. przez stworzenie warunków dziaalnoci
gospodarczej, jej stymulacj oraz wpyw na funkcjonowanie rynku i wymian,
 funkcja integracyjna — pozwalajca zintegrowa pastwo i spoeczestwo poprzez
usugi transportowe.
Powysze funkcje wskazuj na komplementarny charakter dziaalnoci transportowej w
stosunku do reszty gospodarki. Komplementarno oznacza brak moliwoci zastpienia
dziaalnoci transportowej jakkolwiek inna dziaalnoci.

1.1. KLASYFIKACJA TRANSPORTU
Klasyfikacji transportu mona dokonywa rónymi charakterystykami. Do powszechnie
akceptowalnych kryteriów klasyfikacji transportu naley midzy innymi [3]:
1. Charakter rodowiska, w którym dokonywane s przewozy. Ze wzgldu na charakter
rodowiska, w którym realizowane s przewozy wyrónia si: transport ldowy, wodny i
powietrzny. W obrbie transportu ldowego mieci si transport: drogowy
(samochodowy), szynowy (kolejowy) i rurocigowy. Niekiedy w obrbie transportu
ldowego wprowadza si równie podzia na transport podziemny (np. metro, rurocigi
podziemne), naziemny i nadziemny (kolej linowa, rurocigi nadziemne). W obrbie
transportu wodnego wyrónia si powszechnie transport ródldowy (rzeki, jeziora, kanay
wodne) oraz morski. Transport morski ulega dalszym podziaom na zasig dziaalnoci,
jako bliski (przybrzeny) i daleki (dalekomorski, oceaniczny). Transport powietrzny to
najczciej transport lotniczy.
2. Rodzaj przewoonego adunku. Kryterium rodzaju przewoonego adunku pozwala
wydzieli dwie podstawowe kategorie transportu, tj. transport pasaerski i towarowy. W
obrbie transportu towarowego stosowany jest równie podzia wedug typu/kategorii
przewoonego materiau, pozwalajcy wyróni transport materiaów standardowych i
transport specjalizowany (w tym towarów niebezpiecznych). Daje si take wyróni
bardziej szczegóowy podzia uwzgldniajcy specyfik adunku, który pozwala wyróni
na przykad: transport artykuów spoywczych, transport mebli, transport materiaów
budowlanych, itp. Wanym dodatkowym kryterium podziau w obrbie transportu
towarowego jest wielko przewoonego adunku. Kryterium to umoliwia wyodrbnienie:
transportu caopojazdowego (adunki powyej 500 kg) i drobnicowego (adunki poniej
500 kg). Inne kryteria klasyfikacji transportu towarowego obejmuj: wymiary adunku
(transport adunków standardowych i transport adunków ponadgabarytowych),
bezpieczestwo przewoonego adunku (transport materiaów standardowych, transport
materiaów niebezpiecznych).
3. Zasig dziaalnoci i odlego przewozów. Wedug tego kryterium transport
klasyfikuje si na bliski (tzw. bliskiego zasigu), zwany równie transportem
wewntrznym (wewntrzzakadowym) i daleki (zewntrzny). To samo kryterium pozwala
wyróni: transport dalekiego zasigu, transport redniego zasigu oraz transport krótkiego
zasigu. W konsekwencji tego czsto mówi si o transporcie lokalnym (regionalnym i
krajowym) i transporcie midzynarodowym.
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2. REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE
BEZPIECZESTWA TRANSPORTU TOWARÓW
NIEBEZPIECZNYCH
Zgodnie z Ustaw o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towarem
niebezpiecznym okrela si: materia lub przedmiot (rzecz), który zgodnie z umow ADR
jest niedopuszczony do midzynarodowego przewozu drogowego lub jest dopuszczony do
takiego przewozu na warunkach okrelonych w tej umowie [10]. Zapisy umowy ADR s w
tym obszarze bardzo dokadne i reguluj wszystkie kwestie transportu towarów
niebezpiecznych (warto zapozna si z ostatni wersj umowy z 2009 r.). Poniej
przedstawiono klasyfikacj towarów niebezpiecznych zgodnie z umow ADR.
Tablica 1
Klasyfikacja materiaów niebezpiecznych
Klasa

Materia

1

Materiay i przedmioty wybuchowe

2

Gazy

3

Materiay cieke zapalne

4.1

Materiay stae zapalne, materiay samoreaktywne i materiay
wybuchowe stae odczulone

4.2

Materiay samozapalne

4.3

Materiay wytwarzajce w zetkniciu z wod gazy palne

5.1

Materiay utleniajce

5.2

Nadtlenki organiczne

6.1

Materiay trujce

6.2

Materiay zaka ne

7

Materiay promieniotwórcze

8

Materiay rce

9

Róne materiay i przedmioty niebezpieczne

Bibliografia [9]

2.1. TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
Umowa ADR to europejska umowa dotyczca midzynarodowego przewozu
drogowego materiaów niebezpiecznych (ADR) sporzdzona w Genewie 30 wrzenia
1957 r. Zostaa opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu
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Wewntrznego. Przez Polsk umowa ADR zostaa ratyfikowana w 1975 r. Przepisy ADR
s nowelizowane w cyklu dwuletnim (zawsze z pocztkiem roku nieparzystego).
Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych powinni podejmowa odpowiednie rodki
bezpieczestwa, odpowiednio do natury i zakresu dajcych si przewidzie zagroe,
w celu zapobieenia szkodom i urazom oraz, jeeli jest to wskazane, w celu
zminimalizowania ich skutków. Uczestnicy przewozu powinni, w kadym przypadku,
stosowa si do odpowiednich wymaga ADR [11].
Umowa ADR reguluje stosunki prawne pomidzy uczestniczcymi pastwami
w midzynarodowym transporcie, natomiast przepisy regulujce w szerokim zakresie
warunki przewozu poszczególnych materiaów niebezpiecznych zawarto w zacznikach
(A i B). Zacznik A umowy okrela ogólne i szczegóowe warunki opakowania
pojedynczych materiaów, wymagania w zakresie oznakowania materiaów oraz warunki
bada materiaów niebezpiecznych. Z kolei, w zaczniku B, zawarto wymagania
dotyczce: warunków przewozu poszczególnych materiaów niebezpiecznych, warunków
technicznych pojazdów samochodowych, przyczep (naczep), cystern i kontenerów,
warunków oznakowania pojazdów i dodatkowego ich wyposaenia, warunków zaadunku
i wyadunku poszczególnych materiaów, zakazy odnonie adowania adunku razem
w jednym poje dzie, wymagania dotyczce osób uczestniczcych w przewozie oraz
niezbdnej dokumentacji przewozów materiaów niebezpiecznych [9].

2.2. TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW
NIEBEZPIECZNYCH
W Polsce przewozi si kolej rocznie okoo 20 mln ton towarów niebezpiecznych.
Okoo 90 % tych towarów to ropa i produkty ropopochodne (benzyny, oleje napdowe),
gazy techniczne (gównie propan-butan) i kwas siarkowy [12].
Przewozy towarów niebezpiecznych kolej wykonywane s zgodnie z [12]:
 Ustaw z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
 Ustaw z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie kolej towarów niebezpiecznych oraz
przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych m.in.: RID — (regulamin dla
midzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych), zacznik 2 do
SMGS — (przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych do Umowy
o Midzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej).
Do najwaniejszych zada Urzdu w zakresie przewozu kolej towarów
niebezpiecznych naley zaliczy [12]:
 nadzór i kontrola wywizywania si przez przewo ników kolejowych, zarzdców
infrastruktury oraz uytkowników bocznic kolejowych z obowizków w dziedzinie
bezpieczestwa przewozu kolej towarów niebezpiecznych.
 powoywanie komisji i nadawanie uprawnie doradcom do spraw bezpieczestwa
przewozu kolej towarów niebezpiecznych.
 Ponadto wszyscy zainteresowani obowizujcymi regulacjami, mog zaczerpn
szczegóowych informacji na temat przewozu materiaów niebezpiecznych
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transportem kolejowym, korzystajc z informatora udostpnionego przez Ministerstwo
Infrastruktury [15].

2.3. TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
Przewóz materiaów niebezpiecznych drog lotnicz reguluje rozporzdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie przewozu lotniczego materiaów
wymagajcych szczególnego traktowania (Dz. U. z 2008 r., nr 126, poz. 814). Zgodnie z
tym rozporzdzeniem warunki przewozu lotniczego przedmiotów i materiaów
niebezpiecznych okrelaj normy i zalecane metody postpowania zawarte w zaczniku
18 do Konwencji o midzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7
grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r., nr 35, poz. 212 i 214, z pó n. zm.3), zwanej Konwencj
o midzynarodowym lotnictwie cywilnym [8].
Konwencja chicagowska powoaa do ycia Organizacj Midzynarodowego Lotnictwa
Cywilnego (International Civil Aviation Organization — ICAO). Do celów i zada ICAO
naley rozwijanie zasad i technik midzynarodowej eglugi powietrznej oraz popieranie
planowania i rozwoju midzynarodowego transportu lotniczego w taki sposób, aby [13]:
 zapewni bezpieczny i prawidowy rozwój midzynarodowego lotnictwa cywilnego na
caym wiecie.
 popiera rozwój dróg lotniczych, portów lotniczych, urzdze eglugi powietrznej do
uytku midzynarodowego lotnictwa cywilnego.
 zapewni bezpieczny, regularny, sprawny i ekonomiczny przewóz lotniczy.
 zapobiega
marnotrawstwu
gospodarczemu
spowodowanemu
nieuczciw
konkurencj.
 zapewni, by prawa umawiajcych si pastw byy w peni szanowane i aby kade z
nich miao naleyt moliwo eksploatowania przedsibiorstw midzynarodowego
transportu lotniczego.
 zwiksza bezpieczestwo lotów w midzynarodowej egludze powietrznej.
 popiera rozwój midzynarodowej eglugi powietrznej pod kadym wzgldem.

2.4. TRANSPORT WODNY (MORSKI, RÓDLDOWY) TOWARÓW
NIEBEZPIECZNYCH
International Maritime Dangerous Goods Code — IMDG, czyli Midzynarodowy
Morski Kodeks Towarów Niebezpiecznych Midzynarodowej Organizacji Morskiej
(International Maritime Organization — IMO), to zbiór wytycznych odnonie
transportowania adunków niebezpiecznych drog morsk. Stanowi on zacznik do
Midzynarodowej Konwencji o Bezpieczestwie
ycia na morzu sporzdzonej
w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. nr 61, poz. 318 i 319), wraz z Protokoem
z 1978 r. dotyczcym Midzynarodowej Konwencji o Bezpieczestwie ycia na morzu,
sporzdzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. nr 61, poz. 320 i 321 oraz
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z 1986 r. nr 35, poz. 177). W/w akty prawne reguluj wszystkie kwestie transportu
towarów niebezpiecznych transportem wodnym.

2.5. WYKAZ WYBRANYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZCYCH
BEZPIECZESTWA TRANSPORTU TOWARÓW
NIEBEZPIECZNYCH POSZCZEGÓLNYMI GAZIAMI
TRANSPORTU [18]
Transport drogowy:
1. Umowa europejska dotyczca midzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. z 2009 r., nr 27, poz. 162).
2. Ustawa z dnia 28 pa dziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671, z pó n, zm.).
3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wiadectwa
dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr
237, poz. 2011, z pó n. zm.).
4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewntrznych i
Administracji z dnia 7 pa dziernika 2005 r. w sprawie wzoru formularza rocznego
sprawozdania z dziaalnoci w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
oraz sposobu jego wypeniania (Dz. U. nr 207, poz. 1733).
5. Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów
niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowizkowi zgoszenia (Dz. U.
nr 107, poz. 742).
6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i
sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do
transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. nr 236, poz. 1986).
Transport kolejowy:
1. Regulamin dla midzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID)
Aneks I do Przepisów ujednoliconych o umowie midzynarodowego przewozu
towarów kolejami (CIM), bdcy za. C do Konwencji o midzynarodowym przewozie
kolejami (COTIF).
2. Zacznik 2 do Umowy SMGS — Przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych —
do Umowy o Midzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej (SMGS).
3. Ustawia z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. nr 16, poz. 94).
4. Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie kolej towarów niebezpiecznych (Dz. U.
nr 97, poz. 962, z pó n. zm.).
Transport lotniczy:
1. Przewóz materiaów niebezpiecznych drog lotnicz reguluje rozporzdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie przewozu lotniczego materiaów
wymagajcych szczególnego traktowania (Dz. U. nr 126, poz. 814), przy czym zgodnie
z §2 ust. 1 tego rozporzdzenia warunki przewozu lotniczego przedmiotów i materiaów
niebezpiecznych okrelaj normy i zalecane metody postpowania zawarte w
zaczniku 18 do Konwencji o midzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z pó n. zm.).
Transport wodny (morski, ródl dowy):
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o egludze ródldowej (Dz. U. nr 123, poz. 857,
z pó n. zm.).
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przewozu
materiaów niebezpiecznych statkami eglugi ródldowej (Dz. U. nr 88, poz. 839).
Umowa europejska dotyczca midzynarodowego przewozu ródldowymi drogami
wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN) , zawarta w Genewie 26 maja 2000 r.
Kodeks Morski z dnia 18 wrzenia 2001 r. (Dz. U. nr 138, poz. 1545, z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczestwie morskim (Dz. U. nr 99, poz. 693,
z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki
(Dz. U. nr 99, poz. 692).

3. OPAKOWANIA W TRANSPORCIE TOWARÓW
NIEBEZPIECZNYCH
Opakowania s tym, dziki czemu wymiana towarowa moe nastpowa efektywnie.
Dlatego te w krajach rozwinitych gospodarczo przemys opakowaniowy stanowi jedn z
waniejszych gazi gospodarki [2].
Istniej bardzo róne kryteria podziau opakowa. Jeeli chodzi o zasadnicze kryterium,
jakie speniaj opakowania w stosunku do ich zawartoci, to stosownie do normy polskiej
opakowania dzieli si na [4]:
a. jednostkowe — zawieraj okrelon ilo towaru przeznaczonego do sprzeday
detalicznej. Zadaniem opakowania jednostkowego jest ochrona towaru przed ubytkami
jakociowymi i ilociowymi. Oprócz funkcji ochronnej opakowania jednostkowe
speniaj funkcj informacyjn, promocyjn i estetyczn.
b. transportowe — ochraniaj towar przed wpywami klimatycznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi w czasie transportu i magazynowania. Opakowania te umoliwiaj
wygodne i bezpieczne prowadzenie manipulacji przeadunkowych oraz uatwiaj
spitrzanie adunków w stosie.
c. zbiorcze — su do opakowania okrelonej liczby sztuk produktu bez opakowania lub
w opakowaniu jednostkowym. Z uwagi na swoj wielko lub waciwoci
wytrzymaociowe nie mog by stosowane jako opakowania transportowe.
Opakowania w praktyce gospodarczej speniaj wiele rónorodnych funkcji, wród
których mona wyróni [1, 2]:
a. produkcyjne, polegajce na umoliwieniu ilociowego dzielenia produktów,
b. marketingowe, bdce istotnym elementem polityki rynkowej,
c. uytkowe, wice si z uatwieniem lub wrcz umoliwieniem uytkowania zawartoci
opakowa, co ostatnio coraz czciej wie si z problematyk ekologiczn,
d. logistyczne, dziki, którym opakowania powinny uatwia lub nawet umoliwia
procesy logistyczne. W tej grupie wyrónia si dodatkowo funkcje:
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ochronne, zapewniajce dostarczenie waciwych produktów we waciwej liczbie
na waciwe miejsce, w odpowiednim czasie, przy zachowaniu waciwej jakoci i
przy optymalnych kosztach,
 magazynowe, sprowadzajce si do uatwienia procesów skadowania, przy czym
podstawowe znaczenie ma tu przestrzeganie modularnych wymiarów opakowa, co
wie si z optymalnym wykorzystaniem miejsc i urzdze magazynowych,
 transportowe, wice si najcilej z przebiegami towarowymi, których
optymalizacja jest jednym z podstawowych celów logistyki,
 manipulacyjne, zwizane z zaadunkiem, przeadunkiem i wyadunkiem towarów,
 informacyjne, od których zaley dobra gospodarka opakowaniami, przy
wielokrotnym ich wykorzystaniu,
 recyklingowe i kasacyjne, wice si z problemem kasacji zuytych opakowa
oraz trosk o surowce wtórne i ograniczenie powikszania wysypisk.
Materiay niebezpieczne powinny by pakowane w opakowania dobrej jakoci, które
powinny by wystarczajco mocne, aby wytrzymyway wstrzsy oraz czynnoci
adunkowe wystpujce normalnie podczas przewozu. Czynnoci te obejmuj
przemieszczanie pomidzy jednostkami transportowymi lub magazynami, jak równie
kade zdjcie z palety lub wyjcie z opakowania zbiorczego w celu dalszego przenoszenia
rcznego lub mechanicznego. Opakowania, powinny by wykonane i zamykane w taki
sposób, aby w stanie gotowym do przewozu uniemoliwiay jakikolwiek ubytek ich
zawartoci w normalnych warunkach przewozu, na skutek wibracji, zmian temperatury,
wilgotnoci lub cinienia (wynikajcych na przykad ze zmiany wysokoci). Podczas
przewozu, na zewntrznych czciach opakowania nie powinny znajdowa si adne
niebezpieczne pozostaoci materiau. Zasady te stosuje si odpowiednio do opakowa
nowych, wtórnych, regenerowanych lub przerobionych oraz nowych lub wtórnych DPPL i
duych opakowa [16].
Dla celów pakowania, materiay niebezpieczne wszystkich klas (z wyjtkiem klas 1, 2,
5.2, 6.2 i 7 oraz materiaów samoreaktywnych klasy 4.1) zaliczono do trzech grup
pakowania, odpowiednio do stopnia stwarzanego przez nie zagroenia, tj.[16]:
 I grupa pakowania — materiay stwarzajce due zagroenie.
 II grupa pakowania — materiay stwarzajce rednie zagroenie.
 III grupa pakowania — materiay stwarzajce mae zagroenie.
Z kolei grupy pakowania okrelone s na opakowaniu w postaci liter oznaczajcych [17]:
 X — opakowania do materiaów I, II i III grupy pakowania,
 Y — opakowania do materiaów II i III grupy pakowania,
 Z — opakowania do materiaów III grupy pakowania.
Ponadto, czci opakowa, które stykaj si z materiaami niebezpiecznymi[16]:
 nie powinny by podatne na oddziaywanie tych materiaów prowadzce do ich
zniszczenia lub znacznego osabienia oraz
 nie powinny powodowa niebezpiecznych zjawisk, np. oddziaywa katalitycznie na te
materiay lub reagowa z nimi.
W razie potrzeby, czci opakowa powinny by pokryte odpowiedni wykadzin lub
poddane odpowiedniej obróbce.
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Kade opakowanie, z wyjtkiem opakowa wewntrznych, powinno by zgodne
z typem konstrukcji zbadanym z wynikiem pozytywnym zgodnie z wymaganiami
podanymi w przepisach ADR.
Opakowania wewntrzne powinny by umieszczane w opakowaniach zewntrznych
w taki sposób, aby w normalnych warunkach przewozu unikn ich rozbicia,
przedziurawienia lub przedostania si ich zawartoci do opakowania zewntrznego.

4. PODSUMOWANIE
Nieustajcy rozwój brany transportowej pociga za sob konieczno przedsiwzicia
niezbdnych kroków w celu zapewnienie naleytego poziomu bezpieczestwa
transportowanych towarów. Aby wzrost przewozów towarów niebezpiecznych nie by
utosamiany z jednoczesnym wzrostem zagroenia i prawdopodobiestwa zdarzenia
wypadku, niezbdnym jest dopasowanie przepisów prawa z tego obszaru (implementacja
przepisów midzynarodowych do przepisów krajów), oraz bezwzgldnego ich
egzekwowania w praktyce transportowej, do warunków jakie wystpuj na danym rynku.
Kady przedsibiorca, który prowadzi dziaalno dotyczc transportu towarów
niebezpiecznych, bd ich zaadunku, rozadunku i pakowania, ma obowizek stosowa si
do ustanowionych przepisów prawa i procedur. W tym m. in.: kady uczestnik transportu
towarów niebezpiecznych ma okrelone obowizki, uzalenione od posiadanej wiedzy na
temat zawartoci przewoonej przesyki. Najwikszy zakres tych obowizków jest
naoony na nadawc przesyki oraz na przewo nika (kierowc). Nadawca materiaów
musi zna charakterystyk i waciwoci towarów, bowiem na tej podstawie dobiera do
materiau niebezpiecznego odpowiednie opakowanie, umieszcza na nim nalepki
ostrzegawcze oraz sporzdza dokumentacj przewozow.
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TRANSPORT OF DANGEROUS MATERIALS
Summary: A paper constitutes characterization of basic information about transport of dangerous materials
by different branches of transport. At the beginning of it description of transport’s mean and its classification
have been done. Further, author characterized rules of law in area of transport of dangerous goods in the
framework of different branches of transport. Another theme mentioned in the paper concerns packages and
their role in transport of analyzed goods. Author except of explanation of functions and divisions of
packages, put emphasis on meaning of packages in transport of dangerous materials. The paper is finished by
short summary of content described in it.
Keywords: transport, dangerous materials

