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Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych
- nadzór, kontrola, odpowiedzialnoÊç karna
Po roku 1990 nastàpi∏ w Polsce
dynamiczny rozwój transportu drogowego towarów niebezpiecznych,
wynikajàcy z regresu w przewozie
kolejowym, zwi´kszonego zapotrzebowania na paliwa silnikowe
i inne ni˝ w´giel, noÊniki energii,
np. gazu p∏ynnego propan – butan,
oleju opa∏owego oraz szerokiej klasy ró˝nych komponentów i pó∏produktów przemys∏u chemicznego.
Transportowane sà równie˝ tradycyjne produkty przemys∏u chemicznego o du˝ej agresywnoÊci.
Szacuje si´, ˝e w naszym kraju
transport drogowy towarów niebezpiecznych to ok. 15 tys. przewozów
rocznie. Stanowi to ok. 10 – 15%
wszystkich przewozów drogowych.
Realizacja przewozów tych towarów odbywa si´ w dwojaki sposób:
na krótkich trasach, w obrocie indywidualnym oraz na trasach d∏ugich,
przewa˝nie w obrocie hurtowym.
Wi´kszoÊç przewozów hurtowych
stanowià transporty masowe w autocysternach do 30 t, z których ponad 70% to transport paliw ciek∏ych.
Instytut Transportu Drogowego
ocenia, ˝e w ciàgu najbli˝szych 5 –
10 lat nastàpi w naszym kraju podwojenie tych przewozów, jako nieuniknione nast´pstwo rozwoju gospodarczego kraju.
Zgodnie z Ustawà z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych1,
towary niebezpieczne to takie materia∏y i przedmioty, których przewóz na podstawie odpowiednich
przepisów jest albo zabroniony, albo dopuszczony jedynie na warun1
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kach okreÊlonych w tych przepisach. W praktyce oznacza to, ˝e
transport towarów niebezpiecznych
ze wzgl´du na koniecznoÊç zapewnienia bezpieczeƒstwa ludzi i Êrodowiska podlega szczególnym rygorom w zakresie dopuszczania towaru do przewozu, jego klasyfikacji, opakowania, oznakowania oraz
wymagaƒ odnoszàcych si´ do Êrodka transportu i realizacji przewozu. •

Nadzór i kontrola
Dla minimalizowania zagro˝eƒ
zwiàzanych z przewozem towarów
niebezpiecznych niezb´dny jest odpowiedni nadzór i kontrola, która
pozwala na czuwanie nad prawid∏owoÊcià przewozów i usuwanie nieprawid∏owoÊci w tym zakresie.
Zgodnie z cytowanà ustawà, kontrol´ przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych wykonywaç mo˝e
dziesi´ç s∏u˝b publicznych, tj.:
• Inspekcja Ochrony Ârodowiska – organ administracji rzàdowej, powo∏any do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie Êrodowiska oraz badania stanu Êrodowiska. Uprawnieni pracownicy
mogà wykonywaç kontrol´ na
parkingach i na terenie przedsi´biorstw posiadajàcych towary
niebezpieczne
• Inspekcja Transportu Drogowego –
wyspecjalizowana formacja, powo∏ana do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie krajowego i mi´dzynarodowego transportu drogowego oraz niezarobkowego przewozu drogowego.

Inspektorzy mogà wykonywaç
kontrol´ na drogach, parkingach
oraz na terenie przedsi´biorstw
posiadajàcych towary niebezpieczne, a tak˝e kontrolowaç dokumenty zwiàzane z wykonywaniem transportu drogowego, dokumenty przewozowe oraz ruchu
drogowego w zakresie tego
transportu
Paƒstwowa Agencja Atomistyki –
centralny organ administracji rzàdowej, w∏aÊciwy w sprawach bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony
radiologicznej. Uprawnieni pracownicy mogà wykonywaç kontrol´ na parkingach oraz na terenie przedsi´biorstw posiadajàcych towary niebezpieczne. Kontrola obejmuje przede wszystkim:
– wykonywanie dzia∏alnoÊci powodujàcej lub mogàcej powodowaç nara˝enie ludzi i Êrodowiska na promieniowanie jonizujàce
– wydawanie zezwoleƒ i innych
decyzji w sprawach zwiàzanych
z bezpieczeƒstwem jàdrowym
i ochrony radiologicznej
• Paƒstwowa Inspekcja Pracy – organ powo∏any do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy,
w szczególnoÊci przepisów i zasad bezpieczeƒstwa i higieny pracy. Inspektorzy mogà wykonywaç
kontrol´ na terenie przedsi´biorstw posiadajàcych towary
niebezpieczne
• Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna – zawodowa, umundurowana i wyposa˝ona w specjalistyczny
sprz´t formacja, przeznaczona
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do walki z po˝arami, kl´skami
Funkcjonariusze majà prawo za- OdpowiedzialnoÊç karna
˝ywio∏owymi i innymi miejscotrzymywania pojazdów i wykonywymi zagro˝eniami. Funkcjonawania innych czynnoÊci z zakresu
Aby nadzór i kontrola by∏y skuriusze po˝arnictwa mogà wykokontroli ruchu drogowego, w try- teczne, muszà byç wsparte przepinywaç kontrol´ na terenie
bie i przypadkach okreÊlonych sami przewidujàcymi stosowanie
przedsi´biorstw posiadajàcych
w prawie o ruchu drogowym, jak sankcji karnych za stwierdzone nietowary niebezpieczne
równie˝ zatrzymywania i cofania prawid∏owoÊci. OdpowiedzialnoÊç
• Policja – umundurowana i uzbroz granicy paƒstwowej do nadaw- karna uczestników drogowego
jona formacja, s∏u˝àcà spo∏eczeƒcy szkodliwych materia∏ów jàdro- transportu towarów niebezpieczstwu i przeznaczona do ochrony
wych i promieniotwórczych, Êrod- nych wynika przede wszystkim z nabezpieczeƒstwa ludzi oraz do
ków chemicznych i biologicznych st´pujàcych ustaw:
utrzymania bezpieczeƒstwa i pooraz odpadów
rzàdku publicznego. Policjanci • Transportowy Dozór Techniczny –
Ustawa z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
mogà wykonywaç kontrol´ na
paƒstwowa osoba prawna, podle- o transporcie drogowym:
drogach i na parkingach
g∏a Ministrowi Infrastruktury. 1) art. 92 ust. 1 pkt 7 – kto wykonu• S∏u˝ba Celna – umundurowana
Uprawnieni pracownicy mogà wyje transport drogowy lub przes∏u˝ba, utworzona w celu zapewkonywaç kontrol´ na parkingach
wozy na potrzeby w∏asne narunienia zgodnoÊci z prawem przyoraz na terenie przedsi´biorstw
szajàc przepisy dotyczàce przewozu towarów na polski obszar
posiadajàcych towary niebezwozu towarów niebezpiecznych
celny oraz wywozu towarów
pieczne, w tym przede wszystkim:
lub odpadów, podlega karze piez polskiego obszaru celnego. Do – wykonywanie dozoru techniczni´˝nej w wysokoÊci od 200 do
zadaƒ S∏u˝by Celnej nale˝y realinego nad zbiornikami, w tym
15 000 z∏.
zacja polityki celnej paƒstwa
cysternami wykorzystywanymi 2) art. 93 ust. 1 – uprawnieni do konw cz´Êci dotyczàcej przywozu
m.in. w ruchu drogowym
troli, majà prawo na∏o˝yç na koni wywozu towarów. Realizujàc te – wydawanie Êwiadectw dopusztrolowanego kar´ pieni´˝nà,
zadania s∏u˝ba celna spe∏nia m.
czenia pojazdów do przewozu
w drodze decyzji administracyjnej
in. nast´pujàce funkcje:
niektórych materia∏ów niebez- 3) art. 93 ust. 2 – w przypadku gdy
– ochrona spo∏eczeƒstwa przed
piecznych
podczas kontroli granicznej na
wwozem towarów, przedmio- – analizowanie przyczyn i skutkontrolowanego zostanie na∏otów lub urzàdzeƒ stwarzajàków uszkodzeƒ urzàdzeƒ tech˝ona kara, przeprowadzajàcy
cych zagro˝enie dla ˝ycia, beznicznych (zbiorników, cystern)
kontrol´ uprawnieni sà do uniepieczeƒstwa i zdrowia obywaoraz sta∏a ocena stopnia zagromo˝liwienia kontrolowanemu
teli lub zagra˝ajàcych obronno˝enia stwarzanego przez te
wjazdu na terytorium RzeczypoÊci kraju
urzàdzenia
spolitej Polskiej.
– ochrona Êrodowiska naturalne- • ˚andarmeria Wojskowa i wojskowe
go przed wwozem substancji
organy porzàdkowe – wyodr´bnioUstawa z dnia 28 paêdziernika
szkodliwych
ne i wyspecjalizowane s∏u˝by, 2002 r. o przewozie drogowym to– kontrolna – w zakresie przewchodzàce w sk∏ad Si∏ Zbrojnych warów niebezpiecznych2:
strzegania przepisów krajoRzeczpospolitej Polskiej. ˚o∏nie- 1) art. 32 ust. 2 – przedsi´biorca,
wych i mi´dzynarodowych
rze mogà wykonywaç kontrol´
cz∏onek w∏adz osoby prawnej
zwiàzanych z ograniczeniami
w stosunku do pojazdów si∏
b´dàcej przedsi´biorcà oraz osoi zakazami w obrocie towarozbrojnych. Zadania swoje ˚andarba zarzàdzajàca innym podmiowym z zagranicà oraz w zakremeria Wojskowa wykonuje
tem wykonujàcym przewóz drosie przestrzegania przez przeprzede wszystkim przez:
gowy towarów niebezpiecznych
woêników dopuszczalnych ob- – wykonywanie kontroli ruchu
lub zwiàzany z tym przewozem
cià˝eƒ pojazdów w celu w∏aÊcidrogowego
za∏adunek lub roz∏adunek, który
wej eksploatacji dróg
nie wype∏nia obowiàzków pole– wykonywanie czynnoÊci operagajàcych na:
• Stra˝ Graniczna – umundurowana
cyjno – rozpoznawczych
i uzbrojona formacja, przezna- – kontrolowanie ochrony mienia – nie przes∏aniu wojewodzie jednego egzemplarza rocznego
czona do ochrony granicy paƒwojskowego, a w szczególnoÊci
sprawozdania w terminie do
stwowej na làdzie i na morzu
przechowywania uzbrojenia
dnia 31 stycznia ka˝dego roku
oraz kontroli ruchu granicznego.
i Êrodków bojowych.
2
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nast´pujàcego po roku, którego
dotyczy sprawozdanie
– nie przechowywaniu drugiego
egzemplarza rocznego sprawozdania w swojej siedzibie
przez okres 5 lat, podlega karze
grzywny
2) art. 32 ust. 3 – doradca, który nie
wype∏nia obowiàzków polegajàcych na:
• nie sporzàdzeniu rocznego
sprawozdania z dzia∏alnoÊci
przedsi´biorcy lub innego podmiotu wykonujàcego przewóz
towarów niebezpiecznych lub
zwiàzany z tym przewozem za∏adunek lub roz∏adunek, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynnoÊci
z tym zwiàzanych
• nie sporzàdzeniu raportu powypadkowego dla okreÊlonych podmiotów, je˝eli w zwiàzku z przewozem towarów niebezpiecznych dozna∏y obra˝eƒ osoby, wystàpi∏a szkoda majàtkowa lub nastàpi∏o ska˝enie Êrodowiska
• nie sporzàdzeniu rocznego
sprawozdania podlega karze
grzywny
2) art. 32 ust. 3 – przewoênik,
nadawca towaru niebezpiecznego oraz cz∏onek w∏adz osoby
prawnej b´dàcej przewoênikiem
lub nadawcà towaru niebezpiecznego, który nie wype∏nia obowiàzków zg∏oszenia wojewódzkim komendantom Policji oraz
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
przewozu niektórych towarów
niebezpiecznych3, podlega karze
grzywny.
Przepisy te majà charakter wykroczeƒ zagro˝onych karà grzywny
w wysokoÊci od 20 do 5 000 z∏.

1) art. 63 – kto dokonuje przemieszczenia materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego albo amunicji
bez wymaganej zgody, podlega
karze pozbawienia wolnoÊci od
roku do lat 3
2) art. 64 – w razie skazania za to
przest´pstwo, sàd orzeka przepadek materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego, amunicji a tak˝e innych
przedmiotów, które s∏u˝y∏y lub
by∏y przeznaczone do pope∏nienia przest´pstwa, albo pochodzi∏y bezpoÊrednio z przest´pstwa,
chocia˝by nie stanowi∏y one w∏asnoÊci sprawcy
3) art. 65 ust. 1 – kto udaremnia lub
utrudnia przeprowadzenie kontroli przez uprawnione organy
w zakresie przechowywania, posiadania, u˝ywania lub przemieszczania materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego, podlega karze grzywny
w wysokoÊci od 20 do 5 000 z∏.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym5:
1) art. 63 ust. 1 – kto dopuszcza do
eksploatacji urzàdzenie techniczne:
• bez otrzymania decyzji organu
w∏aÊciwej jednostki dozoru
technicznego o dopuszczeniu
urzàdzenia do eksploatacji lub
obrotu
• wbrew decyzji organu w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urzàdzenia technicznego podlega
grzywnie albo karze ograniczenia wolnoÊci
3) art. 63 ust. 2 – tej samej karze
podlega ten, kto przerabia urzàUstawa z dnia 21 czerwca 2002
dzenie techniczne bez zgody oro materia∏ach wybuchowych przeganu w∏aÊciwej jednostki dozoru
4
znaczonych do u˝ytku cywilnego :
technicznego

3

4) art. 64 – kto:
• uniemo˝liwia lub utrudnia czynnoÊci art. 14 ust. 2
• nie wykonuje obowiàzku zawiadomienia organu w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego
o niebezpiecznym uszkodzeniu
urzàdzenia technicznego lub
nieszcz´Êliwym wypadku zwiàzanym z eksploatacjà urzàdzenia technicznego podlega karze
grzywny.
Post´powanie nast´puje w trybie
przepisów Kodeksu post´powania
w sprawach o wykroczenia, na podstawie wniosku o ukaranie z∏o˝onego przez organ w∏aÊciwej jednostki
dozoru technicznego.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny6:
1) art. 163 § 1 – kto sprowadza zdarzenie, które zagra˝a ˝yciu lub
zdrowiu wielu osób albo mieniu
w wielkich rozmiarach, majàce
postaç:
• po˝aru
• eksplozji materia∏ów wybuchowych lub ∏atwopalnych albo innego gwa∏townego wyzwolenia
energii, rozprzestrzeniania si´
substancji trujàcych, duszàcych
lub parzàcych, podlega karze
pozbawienia wolnoÊci od roku
do lat 10,
2) art. 163 § 2 – je˝eli sprawca dzia∏a nieumyÊlnie, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5
3) art. 163 § 3 – je˝eli nast´pstwem czynu okreÊlonego w §
1 jest Êmierç cz∏owieka lub ci´˝ki uszczerbek na zdrowiu wielu
osób, sprawca podlega karze
pozbawienia wolnoÊci od lat
2 do 12
4) art. 163 § 4 – je˝eli nast´pstwem
czynu okreÊlonego w § 2 jest
Êmierç cz∏owieka lub ci´˝ki

Wykaz towarów niebezpiecznych podlegajàcych zg∏oszeniu wymieniony jest w za∏àczniku do Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie towarów, których przewóz drogowy podlega obowiàzkowi zg∏oszenia. (Dz. U. Nr 241, poz.2085).
4 Dz. U. Nr 117, poz.1007 ze zm.
5 Dz. U. Nr 122, poz 1321 ze zm.
6 Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.
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uszczerbek na zdrowiu wielu
osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 8
5) art. 164 § 1 – kto sprowadza bezpoÊrednie niebezpieczeƒstwo
zdarzenia okreÊlonego w art. 163
§ 1, podlega karze pozbawienia
wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 8
6) art. 163 § 2 – je˝eli sprawca dzia∏a nieumyÊlnie, podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeƒ:
1) art. 83 § 1 – kto nieostro˝nie obchodzi si´ z materia∏ami wybuchowymi, ∏atwozapalnymi lub
substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko
przepisom o wyrobie, sprzeda˝y,
przechowywaniu, u˝ywaniu lub
przewo˝eniu takich materia∏ów,
podlega karze aresztu, grzywny
albo karze nagany
2) art. 83 § 2 – w razie pope∏nienia
wykroczenia mo˝na orzec przepadek przedmiotów stanowiàcych przedmiot wykroczenia.

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych we wszystkich fazach
transportu nie zapewnia ochrony ludziom i Êrodowisku. Potwierdzajà to
kontrole przeprowadzone chocia˝by
przez Najwy˝szà Izb´ Kontroli7.
W 2002 r. kontrola NIK ujawni∏a, ˝e
w ponad 60% skontrolowanych pojazdów brakowa∏o podr´cznego
sprz´tu gaÊniczego lub innego
sprz´tu awaryjnego. W 17% skontrolowanych pojazdów brakowa∏o sorbentów lub neutralizatorów do likwidacji niewielkiego wycieku. 16%
skontrolowanych pojazdów mia∏o
nieprawid∏owe oznakowanie ostrzegawczo – informacyjne, a 8% przesy∏ek samochodowych mia∏o nieprawid∏owe napisy, które uniemo˝liwia∏y
pe∏nà identyfikacj´ produktu oraz
nie dawa∏y wymaganej przepisami
wiedzy o w∏aÊciwoÊciach poszczególnych grup materia∏ów niebezpiecznych. 4% pojazdów stanowi∏o
zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa ruchu drogowego z uwagi na brak
Êwiadectw dopuszczenia pojazdu do
przewozu towarów niebezpiecznych. Zagro˝eniem w przewozach

towarów niebezpiecznych byli tak˝e
niewykwalifikowani i nieodpowiedzialni kierowcy. NIK wykry∏a, ˝e
cz´Êç z nich nie przesz∏a odpowiednich szkoleƒ, a w 41 przypadkach
ujawniono, ˝e materia∏y niebezpieczne przewozili nietrzeêwi kierowcy.
Praktyka pokazuje, ˝e zdarzenia
drogowe powstajàce podczas transportu towarów niebezpiecznych sà
szczególne groêne dla otoczenia
(w 2003 r. zarejestrowano 40 takich
zdarzeƒ8). Zwiàzane z nimi zagro˝enia po˝arowe, wybuchowe, toksyczne czy promieniotwórcze, majà równie˝ charakter powszechny, prowadzàcy do bezpoÊredniego zagro˝enia ˝ycia wielu osób, koniecznoÊci
natychmiastowej ewakuacji ludzi
i zwierzàt, ska˝enia i degradacji Êrodowiska naturalnego oraz powa˝nych strat materialnych. Determinuje to potrzeb´ nie tylko intensywnych kontroli przez uprawnione
s∏u˝by publiczne, egzekwujàcych od
przewoêników przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów,
ale równie˝ wspó∏dzia∏ania tych
s∏u˝b oraz sprawnej ich koordynacji.

7

Najwy˝sza Izba Kontroli. Informacja o wynikach kontroli przewozów materia∏ów niebezpiecznych transportu drogowego i kolejowego. KKT-41001.
Warszawa, luty 2003 r.
8 Informacja G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska o realizacji zadaƒ w 2003 r.

II WROC¸AWSKIE FORUM LOGISTYKI
I TECHNOLOGII LOGISTYCZNYCH

WROLOG - 2005
„MODELOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH”

WROC¸AW 20-21 paêdziernika 2005
Tematyka II Wroc∏awskiego Forum Logistyki i Technologii Logistycznych WROLOG 2005 b´dzie obejmowaç
modelowanie systemów i procesów logistycznych oraz transportowych, a w szczególnoÊci: inteligentnà
infrastruktur´ logistycznà (inteligentne magazyny, systemy automatycznej identyfikacji, automatyzacja
i robotyzacja procesów logistycznych), logistyk´ zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, systemy transportowe, projektowanie obiektów (centrów) logistycznych, e-logistyk´, ekologistyk´ oraz magazynowanie,
konfekcjonowanie i opakowalnictwo. Komitetowi Naukowemu oraz Organizacyjnemu Konferencji przewodniczy prof. Tomasz Nowakowski. Organizatorami tegorocznej edycji WROLOG-u sà: Politechnika
Wroc∏awska, Akademia Ekonomiczna we Wroc∏awiu, Mi´dzynarodowa Wy˝sza Szko∏a Logistyki i Transportu we Wroc∏awiu, a tak˝e Oddzia∏ DolnoÊlàski Polskiego Towarzystwa Logistycznego.
Bli˝sze informacje o konferencji mo˝na znaleêç na stronach: www.wrolog.pwr.wroc.pl
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