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ADR – Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków 
niebezpiecznych. 

 
28 maja 2012 roku 

 
NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:00: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym przez  
Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: ADR – Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego 
przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani mgr inż. MARIA 
NICOPULOS - Dyrektor firmy Eko-Skolar (www.ekoskolar.com.pl) 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:00: Pani Ekspert jest Absolwentką Wydziału Technologii Chemicznej 
Politechniki Poznańskiej. Ukończyła Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Środowiskiem; 
audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; sekretarz 
Stowarzyszenia DGSA. Doradca DGSA od 2003 r., posiada również certyfikat IATA DGR (przesyłki 
lotnicze towarów niebezpiecznych). Od 2000 roku prowadzi Eko-Skolar, firmę zajmującą się 
doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:01: Stanowisko Doradcy DGSA pełni w firmach o różnym profilu 
działalności. Obsługiwane w zakresie ADR firmy są zarówno nadawcami, odbiorcami jak i 
przewoźnikami towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki jak i w cysternach, co potwierdza 
bardzo duże doświadczenie i szerokie spektrum wiedzy. Prowadzi szkolenia z zakresu przewozu 
towarów niebezpiecznych. Autorka artykułów i publikacji dla prasy branżowej. 
 
[Główny]: mazda wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:01: Na wstępie spotkania, tak aby ośmielić uczestników czatu 
pozwolę sobie zadać pytanie startowe. Proszę Panią Ekspert o komentarz kto ma obowiązek 
wyznaczenia Doradcy ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych? 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 10:02: Każdy przedsiębiorca, który wykonuje przewóz drogowy towarów 
niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek, obowiązek wyznaczenia 
na swój koszt doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:02: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje znak 
">" 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:03: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilość znaków 
do jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 10:03: Zarówno przepisy polskiej Ustawy o przewozie towarów 
niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. oraz Zrestrukturyzowanej umowy europejska ADR 
nakładają ten obowiązek> 
 
[Pysia] 10:03: Witam! O czym mówi umowa ADR oraz załączniki A i B? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:03: Bardzo dziękuję za odpowiedz. Zapraszam Państwa do zadawania 
pytań. 

http://www.ekoskolar.com.pl/
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[Pysia] 10:04: chodzi mi w szczególności o załączniki? 
 
[Główny]: fiat wszedł o godz. 10:06 
 
[Główny]: Zbyszek wszedł o godz. 10:06 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:07: Pytanie oczekujące na odpowiedz: [Pysia] 10:03: Witam! O czym 
mówi umowa ADR oraz załączniki A i B? 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 10:07: [Pycia]. Umowa ADR dokładnie opisuje wszystkie wymagania w 
zakresie przewozu - załadunku, rozładunku, napełnia, pakowania towarów niebezpiecznych. Załącznik 
A - przepisy ogólne, klasyfikacja, wykaz towarów ADR, opakowania, stosowanie cystern, procedury 
nadawcze, dokumentacja, stosowanie opakowań, konstrukcja i badanie opakowań. Załącznik B 
dotyczy środków transportu i operacji transportowych - wymagania załogi pojazdu, dopuszczenia 
pojazdu itp.> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:08: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Główny]: suzuki wszedł o godz. 10:08 
 
[Główny]: Anna wszedł o godz. 10:09 
 
[Główny]: Brik wszedł o godz. 10:09 
 
[Lulka] 10:09: Właśnie a jak sprawdzić czy dana substancja/preparat/przedmiot jest towarem 
niebezpiecznym wg przepisów ADR? 
 
[Pysia] 10:10: Dziękuję za odp. 
 
[Główny]: honda wszedł o godz. 10:10 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 10:10: [Lulka] Taka informacja podana jest w punkcie 14 karty 
charakterystyki tej substancji/preparatu> 
 
[Główny]: dziadzia wszedł o godz. 10:10 
 
[Kolo] 10:12: Dzień dobry! Mam pytanie: Jeśli firma kupuje materiały niebezpieczne w małych 
ilościach i następnie je sprzedaje a przy okazji również je przewozi oraz magazynuje to czy 
obowiązują ją przepisy ADR? 
 
[Anna] 10:13: Czy to prawda że puste opakowania po substancjach niebezpiecznych podlegają pod 
ADR? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:13: Mamy obecnie dwa pytania oczekujące od [Kolo] i [Anna] . 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 10:14: [Kolo] Co oznacza małe ilości? Jeżeli towary zapakowane są na tzw. 
LQ Limited Quantitis - dział 3.4 Umowy ADR to przedsiębiorca podlega pod częściowe wyłączenie z 
przepisów Umowy ADR> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:14: Pytanie oczekujące na odpowiedz: [Anna] 10:13: Czy to prawda że 
puste opakowania po substancjach niebezpiecznych podlegają pod ADR? 
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[dziadzia] 10:15: witam czy samochód przewożący materiały podlegające ADR-owi musi być 
oznaczony?? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:16: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Pani Ekspert obecnie 
pracuje nad odpowiedzią zapytania, które podało od:[Anna] 10:13: Czy to prawda że puste 
opakowania po substancjach niebezpiecznych podlegają pod ADR? 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 10:16: [Anna] Tak. Próżne nieoczyszczone opakowania po towarach ADR 
podlegają pod takie same wymagania jak opakowania pełne. Do ich przewozu można zastosować 
częściowe wyłączenie 1.1.3.6 ponieważ nalezą do 4 kategorii transportowej (chyba, że są po 
towarach które przypisane były do 0 kategorii transportowej. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:17: oraz mamy jedno pytanie oczekujące od:[dziadzia] 10:15: witam 
czy samochód przewożący materiały podlegające ADR-owi musi być oznaczony?? 
 
[Anna] 10:17: Dziękuję za odpowiedź 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 10:19: [dziadzia] Pojazd przewożący towary niebezpieczne musi być 
oznakowany tablicami barwy pomarańczowej - przy przewozie towarów ADR w opakowaniach, jeżeli 
nie korzysta z wyłączeń (np.1.1.3.6), nawet pojazd przewożący towary na LQ (towary zapakowane w 
ilościach ograniczonych) powyżej 8 ton tych towarów podlega oznakowaniu. Oczywiście przewóz 
towarów w cysternach również podlega oznakowaniu> 
 
[suzuki] 10:20: czy trasa przewozu towarów niebezpiecznych musi być wcześniej zgłaszana jakimś 
służbą ( straż ?) 
 
[Kolo] 10:21: Wracając do mojego pyt, to czy jeżeli towary byłyby zapakowane na LQ to o jakich 
wyłączeniach jest mowa? 
 
[Kolo] 10:21: Czego nie musi robić przedsiębiorca? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:21: Mamy obecnie dwa pytania oczekujące od:[suzuki] i [Kolo] . 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:22: Proszę chwilowo wstrzymać się z zadawaniem dalszych pytań. 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 10:22: [suzuki] Tylko w przypadku towarów, które wymagają takiego 
zgłoszenia. Mówi o tym Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 107 poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
TRANSPORTU z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz 
drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia. Są tam wymienione towary i ilości podlegające 
zgłoszeniu> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:23: Pytanie oczekujące na odpowiedz: [Kolo] 10:21: Wracając do 
mojego pyt, to czy jeżeli towary byłyby zapakowane na LQ to o jakich wyłączeniach jest mowa? 
 
[Kolo] 10:21: Czego nie musi robić przedsiębiorca? 
 
[Główny]: Jaworzyna wszedł o godz. 10:23 
 
[Anna] 10:24: Jak muszę oznakować pojazd jeśli przewożę towary na LQ? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:24: Aktualnie Pani Ekspert pracuje nad odpowiedzią dla [Kolo]. 
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[Moderator - Anna Izbińska] 10:25: Pytanie oczekujące od:[Anna] 10:24: Jak muszę oznakować pojazd 
jeśli przewożę towary na LQ? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:25: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 10:26: [Koło]. Jeżeli towary zapakowane na LQ są zgodnie z ADR 2009 (i 
przepisy wcześniejsze) to zachowując wymagania dotyczące formy pakowania, limitów ilościowych, 
oznakowania - nie podlegały pod przepisy Umowy ADR. Od 1.01.2010 doszło oznakowanie pojazdów 
przewożących powyżej 8 ton. ADR 2011 to zmiany. Zmienia się oznakowanie oraz wymagania - doszło 
szkolenie pracowników, obowiązki uczestników przewozu, wymagania dotyczące załadunku, 
rozładunku itp. Praktycznie pod więcej przepisów ADR się podlega> 
 
[Mirek] 10:27: Witam! W 2011 roku umowa ADR została zmieniona - jakie najważniejsze zmiany 
zaszły na lata 2011-2013? 
 
[Kolo] 10:27: Dziękuję. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:28: Aktualnie Pani Ekspert pracuje nad odpowiedzią dla [Anna] 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 10:28: [Anna] Obecnie są 3 możliwości. Gładkie tablice pomarańczowe 
(ADR 2013 je wycofa), tablica z napisem Ltd Qty lub nowe oznakowanie dla towarów na LQ - romb z 
zaciemnionym dolnym i górnym rogiem> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:28: Pytanie oczekujące od:[Mirek] 10:27: Witam! W 2011 roku 
umowa ADR została zmieniona - jakie najważniejsze zmiany zaszły na lata 2011-2013? 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 10:33: [Mirek]. Jeżeli chodzi o zmiany w Umowie to poleciłabym moją 
stronę www, gdzie ma Pan cały artykuł na ten temat. Najważniejsze zmiany dotyczą działu 3.4 
Towarów zapakowanych w ilościach ograniczonych. Pojawił się nowy uczestnik przewozu - 
rozładowca, zmiany w obowiązkach przewoźnika, zmiany w zapisach w dokumentach przewozowych 
dot. odpadów i materiałów zagrażających środowisku, szkolenia kierowców ADR - nowe wzory 
zaświadczeń> 
 
[Anna] 10:33: Dziękuję, a czy muszę mieć doradcę ADR jeśli wożę  tylko na LQ? 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 10:36: [Anna] Nie ponieważ w Ustawie art 15 punkt 2. jest zapis, że 
"obowiązek wyznaczenia doradcy nie dotyczy uczestników wykonujących przewóz towarów 
niebezpiecznych każdorazowo w ilościach mniejszych niż określone w ADR, RID lub ADN". Ilości 
mniejsze określone w ADR to m.in dział 3.4.> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:37: Nie mamy obecnie pytań oczekujących. Zapraszam Państwa do 
rozmowy. 
 
[Mirek] 10:37: Dziękuję, z pewnością zajrzę. 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 10:39: [Anna] W artykule są również podane przykłady oznakowania 
pojazdów przewożących towary na LQ> 
 
[Strażak] 10:39: Witam, mnie interesuję co zawiera tablica ADR i jakie ma znaczenie w przewozie 
towarów niebezpiecznych? 
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[Moderator - Anna Izbińska] 10:43: Umknęło nam jedno pytanie od [suzuki]:10:20: czy trasa 
przewozu towarów niebezpiecznych musi być wcześniej zgłaszana jakimś służbą ( straż ?). 
Przepraszam za przeoczenie. 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 10:43: [Strażak] Rozumiem, że pyta Pan o tablice z numerami (przewóz 
towarów w cysternach i luzem). Numer górny jest "numerem rozpoznawczym zagrożenia" - 
informuje o zagrożeniu, które stwarza dany towar, numer dolny jest "numerem UN" - 
rozpoznawczym towaru. Dokładny opis znajdzie Pan w przepisie 5.3.2.2.3 Umowy ADR. Tablice są 
bardzo ważne ponieważ informują uczestników przewozu i służby ratownicze o towarze 
niebezpiecznym i zagrożeniach, które stwarza> 
 
[Kacper] 10:43: Witam, proszę mi powiedzieć w przypadku jakich ilości materiałów niebezpiecznych 
obowiązuje ADR, ponieważ padło określenie "małe ilości" i interesują mnie jakie to są ilości? 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 10:44: [suzuki] Odpowiedź jest wyżej. Tylko w przypadku towarów, które 
wymagają takiego zgłoszenia. Mówi o tym Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 107 poz. 742 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów 
niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia. Są tam wymienione 
towary i ilości podlegające zgłoszeniu> 
 
[suzuki] 10:47: dziękuję 
 
[honda] 10:48: Bardzo proszę o informację jak należy wypełnić sprawozdanie ADR w przypadku 
przewozu w sztukach przesyłki i gdy było przewożone kilka klas towarów niebezpiecznych. Mam na 
myśli sposób wypełnienia pozycji: klasa, załadunek, przewóz, rozładunek, razem oraz łącznie dla 
klasy. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:48: Pani Ekspert aktualnie pracuje nad odpowiedzią od: [Kacper] 
10:43: Witam, proszę mi powiedzieć w przypadku jakich ilości materiałów niebezpiecznych 
obowiązuje ADR, ponieważ padło określenie "małe ilości" i interesują mnie jakie to są ilości? 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 10:48: [Kacper]. Ustawa nie określa dokładnie co oznaczają "małe ilości". 
W Umowie ADR - przepis 1.8.3.2 (a) jest informacja (...) mniejsze niż podane pod 1.1.3.6, 1.7.1.4 i w 
działach 3.3, 3.4 (LQ) i 3.5.> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:49: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[dziadzia] 10:49: czy jako osoba pakująca materiały niebezpieczne mam jakieś obowiązki z tego 
tytułu? 
 
[fiat] 10:50: W przypadku jakich ilości materiałów niebezpiecznych obowiązuje ADR? 
 
[Kacper] 10:50: Dziękuje za odpowiedz, doczytam ustawę. 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 10:51: [honda] Nie wiem czy Pan wie, że za 2012 będzie nowy wzór 
sprawozdania - trwają prace nad rozporządzeniem więc i Pana pytanie i moja odpowiedź jest już 
nieaktualna, ale odpowiadam. Każda klasa oddzielnie. Po stronie załadunku, przewozu, rozładunku 
ilość załadowane, przewożone rozładowane. W rubryce razem - te 3 pozycje sumujemy> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:52: Obecnie mamy dwa pytania oczekujące od:[dziadzia] i [fiat] 
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[Ekspert - Maria Nicopulos] 10:53: [dziadzia] Tak. Pakujący jest uczestnikiem przewozu. W dziale 1.4 
ma przypisane swoje obowiązki. jak pakuje towary na ADR w ilościach większych niż (podane pod 
1.8.3.2. (a) musi mieć wyznaczonego doradcę dgsa> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:53: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:54: Pani Ekspert aktualnie pracuje nad odpowiedzią na zapytanie 
od:[fiat] 10:50: W przypadku jakich ilości materiałów niebezpiecznych obowiązuje ADR? 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 10:55: [fiat] ADR obowiązuje w przypadku każdych ilości. Czasami w 
zależności od formy pakowania, ilości towaru można skorzystać z wyłączeń i wtedy ADR obowiązuje 
w częściowym zakresie> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:57: Nie mamy więcej pytań oczekujących. Pozostała nam jeszcze 
godzina do zakończenia czatu. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:57: Zapraszam do rozmowy. 
 
[Anna] 10:58: Dziękuję, a do kiedy można stosować stare oznakowanie kartonów dla LQ, takie z UN? 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 10:58: [fiat] Np. dla wyłączenia LQ maksymalny limit to 5L, 6 kg na 
opakowanie wewnętrzne, ale dla niektórych towarów, stwarzających duże zagrożenie nie możemy z 
tego wyłączenia skorzystać> 
 
[mazda] 11:00: Szukam przepisu, który mówiłby o minimalnej wysokości bieżnika w samochodach 
ciężarowych przewożących ładunki ADR. Mam pewnego klienta w Niemczech, który przed 
załadunkiem robi kontrolę całego pojazdu. Twierdzi, że min. bieżnik to 5mm. Czy jest to prawda? 
 
[dziadzia] 11:00: Posiadam karty charakterystyki produktów i mam pytanie czy jeśli w karcie nie ma 
numeru UN to substancja może jechać bez ADR-u? a jeżeli jest sklasyfikowana , a chcę przewozić tego 
odpad to mogę przewozić to na tym numerze tylko w dokumencie przewozowym muszę dopisać ,ze 
to jest odpad 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:00: [Anna] Przez 4 lata od wejścia w życie ADR 2011, czyli do 
31.06.2015, natomiast rekomendacje w Umowie są takie, żeby wszyscy uczestnicy przewozu wdrożyli 
nowe przepisy LQ jak najszybciej> 
 
[Anna] 11:01: dziękuję 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:02: Mamy obecnie dwa oczekujące zapytania od: [mazda] i [dziadzia] 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:02: [mazda] Europejska Umowa ADR nie reguluje spraw bieżnika w 
samochodzie, nasza Ustawa również, przykro mi, ale nie słyszałam nigdzie o takim zapisie> 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:03: [dziadzia] Tak, jeżeli nie ma tym odpadzie innego składnika, który 
jest sklasyfikowany pod ADR> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:04: Nie mamy pytań oczekujących. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:04: Zapraszam Państwa do rozmowy. 
 



strona 7 z 11 

[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:05: [mazda] Proszę poprosić klienta z Niemiec o podanie podstawy 
prawnej, czasem tak kończy się "wymyślone" wymaganie naszych sąsiadów> 
 
[Zbyszek] 11:07: Czy mogłaby Pani odpowiedzieć na pytanie czy istnieje zestawienie bądź źródło 
informacji na temat zakazu poruszania się ADR w określone dni poza granicami naszego kraju? 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:09: [Zbyszek] Niestety nie spotkałam się z takim zestawieniem na 
stronach rządowych. 
 
[Anna] 11:10: Czy osoby dokonujące załadunku towarów na LQ muszą mieć jakieś szkolenie ADR? 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:11: [Zbyszek] A byłoby rzeczywiście przydatne, postaram się poruszyć 
tę kwestię w stowarzyszeniu> 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:12: [Anna] Tak, jeżeli firma wdrożyła zmiany ADR 2013 dla LQ. 
Załadowca, rozładowca, pakujący podlega pod obowiązkowe szkolenie zgodnie z 1.3 Umowy ADR. 
 
[Kolo] 11:15: Zastanawia mnie jedna rzecz ADR to kurs na przewóz rzeczy niebezpiecznych, a wożąc 
cysterną przykładowo mleko, koncentrat, czekoladę itp. czy muszę mieć ten kurs? Coś słyszałem o 
dodatkowym kursie napełniania i opróżniania cysterny, ale nie wiem dokładnie jak to jest. Czy od 
Pani mogę uzyskać takie info? 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:19: [Kolo] Należy rozgraniczyć kursy dla kierowców przewożących 
towary niebezpieczne. Tutaj mamy kurs podstawowy oraz dodatkowy przewóz w cysternach (plus 
specjalistyczne materiały wybuchowe, promieniotwórcze). Są inne kursy na certyfikat kompetencji 
zawodowych - przewóz rzeczy oddzielnie osób potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej 
w tym zakresie. Są jeszcze inne uprawnienia do obsługi urządzeń ciśnieniowych do napełniania i 
opróżniania cystern wydawane przez TDT.> 
 
[Bolek] 11:20: Dzień dobry!  Według mnie w przepisach nie są jasno określone obowiązki nadawcy, 
odbiorcy i przewoźnika. Czy może Pani się wypowiedzieć w tym względzie oraz wskazać akt prawny, 
który reguluję wspomnianą kwestie. 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:20: [Kolo] Podsumowując - przewóz w cysternach towarów nie ADR - 
nie musi Pan posiadać uprawnień ADR kierowcy w tym zakresie> 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:22: [Bolek] Dział 1.4 Umowy ADR określa obowiązki uczestników 
przewozu: nadawcy, odbiorcy, przewoźnika, załadowcy, pakującego, napełniającego, rozładowcy 
itp.> 
 
[Lucek] 11:22: Zatrudniam kilku kierowców w swoim przedsiębiorstwie. Interesowałoby mnie, co 
musi zawierać pisemna instrukcja dla kierowcy? 
 
[Kolo] 11:23: Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. A proszę mi powiedzieć jeszcze czy istnieje jakaś 
dolna granica wieku, aby móc przewozić materiały ADR? 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:28: [Lucek] Instrukcja pisemna zgodna z ADR opublikowana przez Rząd 
Polski znajduje się na mojej stronie internetowej i może ją Pan bezpłatnie ściągnąć. Wzór instrukcji 
podany jest w dziale 5.4.3 Umowy ADR. Trudno w paru słowach opisać co powinna zawierać: 
czynności, które powinien wykonać kierowca w razie wypadku, tabelę z nalepkami, zagrożeniami, 
wskazówkami, sprzęt ochronny, ratowniczy itp.> 
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[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:29: [Kolo] skończone 21 lat 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:29: [Kolo]  za wyjątkiem Sił Zbrojnych> 
 
[Thor] 11:30: Od 12 lat zajmuję się transportem towarów niebezpiecznych ze Skandynawii. W Szwecji 
oraz Norwegii coraz głośniej mówi się o specjalnych drogach przeznaczonych dla ADR, czy tego typu 
drogi będą funkcjonować także w Polsce? 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:31: [Thor] My nie mamy "normalnych dróg" a co dopiero specjalne dla 
ADR. Nie ma takich planów w Ministerstwie Transportu> 
 
[Lulka] 11:32: Panu Thorowi chyba chodziło o wytypowane trasy dla przewozów ADR:) 
 
[Thor] 11:32: Dziękuję za odpowiedź 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:33: [Thor] U nas nawet cicho nigdy nie słyszałam o takich planach :( > 
 
[Thor] 11:34: A co z transportem kolejowym, czy będzie on promowany jako bezpieczniejszy od 
drogowego? 
 
[Pysia] 11:35: Mój mąż ma podstawowy kurs ADR i moje pytanie w związku z tym to czy może on 
przewozić butle z gazem np. do spawania? 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:36: [Lulka] Niektóre drogi krajowe mamy oznakowane zakazami, 
nakazami w stosunku do przewożonych towarów ADR, ale nie ma takiej mapy, ogólnopolskiego 
zestawienia, bo robi się to często lokalnie-powiatami bez krajowej koordynacji > 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:37: Mamy dwa pytania oczekujące od: [Thor]  i [Pysia] 
 
[Główny]: Lulka wyszedł o godz. 11:37 
 
[Kacper] 11:37: A przydałoby się takie ogólnopolskie zestawienie dróg:) 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:37: [Thor] Transport kolejowy jest promowany, ale nie przewiduje się 
wzrostu jego udziału w stosunku do transportu drogowego, ze względu na czas, mobilność dostaw> 
 
[Thor] 11:39: a czy przewiduję się wzrost udziału transportu rzecznego? 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:39: [Pysia] Tak. butle z gazem są sztukami przesyłki i po podstawowym 
kursie ADR kierowca może je przewozić> 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:40: [Thor] Transport rzeczny ADR praktycznie nie istnieje, w Polsce nie 
mamy doradcy ADN (w transporcie śródlądowym)> 
 
[Thor] 11:41: A czy jest jakaś wizja, aby promować transport rzeczny? 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:42: [Thor] Niestety nie. Byłam w tym roku na 4 konferencjach w 
sprawie towarów niebezpiecznych. Nikt nie podjął się tego tematu.> 
 
[Lucek] 11:43: Ja również chciałbym zwrócić uwagę na kwestie do której odnosi się Thor, czy w Polsce 
jest przewidziana jakaś alternatywa dla transportu drogowego? 
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[Brik] 11:43: Chciałbym zapytać za jaki okres należy składać sprawozdania z przewożenia ładunków 
niebezpiecznych i do jakiego organu należy je składać? 
 
[Mirek] 11:43: W najbliższym czasie mój Kolega wybiera się na kurs ADR. Z racji, ze nie ma żadnego 
doświadczenia w prowadzeniu pojazdów ciężarowych, ale ma wszystkie niezbędne uprawnienia by 
pracować jako kierowca, zastanawia się nad sensem robienia specjalizacji ADR.  
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:44: [Lucek] Alternatywą jest transport kolejowy, o śródlądowym na 
razie nikt nic nie mówi> 
 
[Mirek] 11:44: Czy majac ADR rozszerzone o specjalizacje ma większe szanse na znalezienie pracy? 
Czy przyjmie ktoś kierowcę bez doświadczenia na ADR'y? Bo wydawanie kilkuset zl tylko po to żeby je 
wydać i nic z tego nie mieć mija się z celem :) A może wystarczy tylko podstawowy zakres ADR? 
 
[Anna] 11:44: Jak długo może być stosowany paletopojemnik z tworzywa do przewozu towarów 
ADR? 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:45: [Brik] Roczne sprawozdanie za 2012 składa się do 28 lutego 2013 
do Inspekcji Transportu Drogowego (terenowego oddziału)> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:46: Mamy obecnie trzy zapytania oczekujące od: [Mirek] x 2 i [Anna] 
 
[Brik] 11:46: Dziękuje za informacje. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:46: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:47: [Mirek] Często spedytorzy wolą jak kierowca ma pełny pakiet 
uprawnień, ponieważ oprócz ładunków obojętnych ok. 10-20% przewozów to ADR więc może warto 
zrobić podstawowy kurs ADR.> 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:47: [Mirek] Kurs podstawowy kosztuje 400-600 zł> 
 
[Mirek] 11:48: Dziękuję przekaże koledze. 
 
[Główny]: Pysia wyszedł o godz. 11:49 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:49: [Anna] DPPL używamy przez 5 lat licząc od daty produkcji, 
natomiast po 2,5 roku powinien on przejść okresowe badania przeprowadzane pod nadzorem 
pracownika TDT-u.> 
 
[Główny]: Olek wszedł o godz. 11:50 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:50: [Mirek] Moim zdaniem kurs podstawowy (przewóz towarów w 
opakowaniach) wystarczy> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:50: Nie mamy już pytań oczekujących. Zapraszam do rozmowy. 
 
[Strażak] 11:50: Ostatnio zakupiłem od Agencji Mienia Wojskowego pojazd, który był 
wykorzystywany przez wojska chemiczne. Czy na podstawie jego dokumentacji (która wciąż jest 
ważna) mogę przewozić w nim np. nawozów sztucznych zawierających fosforany? 
 
[Główny]: dziadzia wyszedł o godz. 11:50 



strona 10 z 11 

 
[Olek] 11:51: Witam, 
 
[Olek] 11:52: Co jest wymagane (oprócz kursu adr) żeby przewozić adr-y pod plandeką? Czy 
samochód i naczepa muszą mieć certyfikat? w co musi być wyposażona naczepa i ciągnik? Bardzo 
proszę o jakieś informację na ten temat. Nie szukam jakie normy o regulują lub jakie ustawy, tylko 
odp na chłopski rozum. 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:52: [Strażak] Siły Zbroje mają swoje przepisy. Powinien Pan z 
badaniami i pijazdem udać się do jednostki Transportowego Dozoru Technicznego i sprawdzić czy 
wszystko jest ok> 
 
[Główny]: Mirek wyszedł o godz. 11:53 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:55: [Olek] "adr-y pod plandeką" - rozumiem, że chodzi o przewóz 
towarów w sztukach przesyłki. W takim wypadku pojazd nie musi mieć dodatkowych badań 
technicznych. W wykazie towarów ADR są przy niektórych towarach wymagania zabraniające 
przewozu ich w tym typie pojazdu. Oczywiście wyposażenia pojazdu zgodnie z Instrukcją i Działem 
8.1.5 Umowy ADR.> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:55: Pozostało nam czasu na maksymalnie dwa zapytania. Zachęcam 
do zadawania pytań. 
 
[Olek] 11:55: Dziękuję za zrozumiałą odpowiedź. 
 
[suzuki] 11:57: Jakie obowiązują kary za niedostosowanie się do przepisów ADR? 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 11:58: [suzuki] Wysokie. Kary są podane w załączniku do Ustawy o 
przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.> 
 
[Główny]: Jaworzyna wyszedł o godz. 11:58 
 
[Główny]: Kolo wyszedł o godz. 11:59 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:00: Czas naszego spotkania dobiegł końca. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:00: Szanowni Państwo w imieniu swoim i Pani Ekspert dziękuję za 
udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:00: Jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z prowadzeniem 
biznesu w Unii Europejskiej zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network 
poprzez adres: eic@darr.pl 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:00: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:00: Szczególnie zapraszam na ten stronę osoby, które przyłączyły się 
do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się z wszystkimi 
pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Ekspert - Maria Nicopulos] 12:01: Dziękuję. Pozdrawiam 

mailto:eic@darr.pl
http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe


strona 11 z 11 

 
[Główny]: Kacper wyszedł o godz. 12:01 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:01: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu Enterprise 
Europe Network West Poland w okresie styczeń 2011-grudzień 2012 roku organizujemy 24 czaty. 
Dzisiejszy był SZESNASTYM z serii. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:01: Kolejny czat już jutro. Temat czatu: Kapitał dla rynku 
odnawialnych energii - na wdrożenie innowacji, uruchomienie firmy, wykorzystanie wyników badań 
w biznesie. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:01: Czaty które były organizowane w latach 2008-2010 możecie 
Państwo znaleźć na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej 
informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
Informacje na temat czatów są zamieszczane na bieżąco na www.darr.pl oraz w miarę możliwości na 
Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:01: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 12:02: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez 
Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-
2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu. Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe 
Network – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
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