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Przewóz towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne na całym 
świecie są regularnie przewożone 
transportem lotniczym. Aby zapew-
nić bezpieczeństwo i zmniejszyć 
ryzyko podczas ich przewozu każ-
de państwo, zgodnie z postanowie-
niami konwencji chicagowskiej [2] 
powinno wprowadzić międzynaro-
dowe standardy bezpieczeństwa do 
krajowego ustawodawstwa. Warunki 
transportu materiałów niebezpiecz-
nych opracowały ICAO (Organizacja 
Międzynarodowego Lotnictwa Cy-
wilnego, ang. The International Civil 
Aviation Organization z siedzibą w 
Montrealu jest wyspecjalizowaną 
agencją Organizacji Narodów Zjed-
noczonych. Została powołana w 1994 
r. na mocy Konwencję o międzyna-
rodowym lotnictwie cywilnym) oraz 
IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie 
Przewoźników Powietrznych, ang. In-
ternational Air Transport Association) 

jest światową organizacją handlową 
z siedzibą w Montrealu i Genewie 
skupiająca około 230 przewoźników 
lotniczych). Warunki te zawarte są w 
Instrukcjach Technicznych ICAO oraz 
przepisach IATA DGR [1] (regulacje 
dotyczące przewozu towarów nie-
bezpiecznych). Przez opracowania 
ICAO rozumie się instrukcje tech-
niczne dla bezpiecznego transportu 
towarów niebezpiecznych drogą po-
wietrzną, o których mowa w części R 
załącznika III do rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 
1991 r. w sprawie harmonizacji wy-
magań technicznych i procedur ad-
ministracyjnych w dziedzinie lotnic-
twa cywilnego (Dz. Urz. WE L 373 z 
31.12.1991, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 
7, t. 1, str. 348), ogłoszone obwiesz-
czeniem nr 9 Prezesa Urzędu Lotnic-
twa Cywilnego z dnia 10 maja 2012 r. 

w sprawie instrukcji technicznych do 
bezpiecznego transportu towarów 
niebezpiecznych drogą powietrzną 
(Dz. Urz. ULC poz. 36). Regulacje IATA 
DGR dotyczące przewozu towarów 
niebezpiecznych stanowią pod-
ręcznik będący wykładnią prawną i 
praktyczną w zakresie przewozu lot-
niczego towarów niebezpiecznych 
opracowane na podstawie instrukcji 
technicznych ICAO. Wydawany jest 
przez Międzynarodowe Zrzeszenie 
Przewoźników Powietrznych.
 W Polsce obowiązuje również 
Ustawa o prawie lotniczym z dnia 
3 lipca 2002 roku [7] oraz Rozporzą-
dzenie Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
13 lipca 2012 roku w sprawie szcze-
gółowych warunków wykonywania 
lotów międzynarodowych z materia-
łami niebezpiecznymi [4]. 
 Ze względu na system tworzenia 
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regulacji prawnych brak jest pełnej 
harmonizacji w zakresie przepisów i 
warunków dotyczących wszystkich 
rodzajów transportu towarów niebez-
piecznych tj.: lotniczego, morskiego, 
lądowego (drogowego, kolejowego, 
śródlądowego). Poniższe rozważa-

nia mają na celu zwrócenie uwagi na 
różnice występujące w zasadach i wa-
runkach multimodalnego transportu 
towarów niebezpiecznych.

System regulacji prawnych

System regulacji prawnych w zakresie 
wszystkich rodzajów transportu

Komitet Ekspertów Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych ds. Trans-
portu Towarów Niebezpiecznych 
oraz Globalnie Zharmonizowanego 
Systemu Klasyfi kacji i Oznakowania 
Materiałów Chemicznych jest ze-
społem specjalistów zgłoszonych 
przez właściwą władzę reprezenta-
tywnych krajów członkowskich ONZ. 
Na jego czele stoi Rada Społeczno-
-Gospodarcza Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (UN ECOSOC). Ko-
mitet zajmuje się bezpieczeństwem 
i ujednoliceniem przepisów w zakre-
sie klasyfi kacji, oznakowania i prze-
wozu towarów niebezpiecznych w 
skali globalnej. Związane jest to z 
koniecznością wypracowania zale-
ceń dla wszystkich rodzajów prze-
wozów: transportu lotniczego, mor-
skiego oraz lądowego (drogowego, 
kolejowego, śródlądowego). Co dwa 
lata Europejska Komisja Gospodar-
cza ONZ (EKG ONZ) wydaje - przy-
gotowane przez Komitet Ekspertów 
– dokumenty: Przepisy Modelowe 
dla wszystkich rodzajów transportu, 
Podręcznik Badań i Kryteriów, Przepisy 
GHS (rys. 1). GHS (ang. Global Har-
monised System) jest to Globalnie 
Zharmonizowany System Klasyfi kacji 
i Oznakowania Chemikaliów. system 
klasyfi kacji i oznakowania substancji 
i mieszanin opracowany przez ONZ 
w celu ujednolicenia dotychcza-
sowych standardów używanych w 
różnych krajach poprzez regulację 
kryteriów klasyfi kacji i oznakowania 
oraz komunikacji o zagrożeniach.
 Na tej podstawie  nowelizowane 
są corocznie Instrukcje Techniczne 
ICO oraz IATA DGR (rys. 2), natomiast 
przepisy w zakresie lądowego trans-
portu towarów niebezpiecznych: 
Umowa ADR [5], Regulamin RID [3], 
Umowa ADN [6] nowelizowane są 
w cyklach dwuletnich przez Organy 
Unii Europejskiej.

 

1. System regulacji transportu towarów niebezpiecznych
Źródło: dr inż. Krzysztof Grzegorczyk, Prace zespołów eksperckich ONZ jako cenne źródło informacji 

dla DGSA, Materiały konferencyjne: XIV Seminarium ADR poświęcone wymianie doświadczeń związa-
nych z transportem towarów niebezpiecznych, 7 - 8 kwietnia 2014 r., Gdańsk, Organizator: Stowarzy-

szenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA

2. Organizacje wydające przepisy dotyczące transportu lotniczego towarów niebezpiecznych
Źródło: Opracowanie własne
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System regulacji prawnych 
w zakresie transportu lotniczego

Organizacja Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego jest odpowie-
dzialna za opracowywanie i wdra-
żanie międzynarodowych przepi-
sów regulujących bezpieczeństwo 
ruchu lotniczego. Członkami ICAO 
jest 191 państw. Polska była jednym 
z krajów, które 7 grudnia 1944 r. pod-
pisały konwencję chicagowską. Do-
kumenty ratyfi kacyjne strona polska 
złożyła 4 kwietnia 1947 r., ale z uwagi 
na sytuację polityczną aż do 1957 r. 
nie mogła brać udziału w pracach 
ICAO. Polska weszła w skład ICAO 
ostatecznie w momencie ratyfi kacji 
konwencji, tj. 20 listopada 1958. Ce-
lem działalności ICAO określonym w 
art. 44 konwencji chicagowskiej jest 
„rozwijanie zasad i techniki między-
narodowej żeglugi powietrznej oraz 
popieranie planowania i rozwoju mię-
dzynarodowego przewozu lotniczego” 
[2]. 
 W zakresie transportu lotniczego 
towarów niebezpiecznych najważ-
niejszymi elementami działalności 
ICAO jest ustanawianie międzynaro-
dowych norm i zaleceń, jak również 
metod postępowania w zakresie 
bezpieczeństwa w lotnictwie cywil-
nym, tworzenie procedur dla służb 
żeglugi powietrznej jak również in-
nych dokumentów o charakterze 
podręczników, wytycznych czy zbio-
rów najlepszych praktyk. Opracowa-
ne przez ICAO Instrukcje Techniczne 
zawierają kompleksowy zbiór wyma-
gań w zakresie bezpiecznego trans-
portu towarów niebezpiecznych 
drogą powietrzną.
 Międzynarodowe Zrzeszenie 
Przewoźników Powietrznych IATA 
współpracuje z Organizacją Między-
narodowego Lotnictwa Cywilnego 
(ICAO), dzięki czemu stało się ogól-
noświatowym regulatorem i wydaje 
na podstawie Instrukcji Technicz-
nych ICAO tzw. IATA DGR – zbiór 
przepisów ds. transportu lotniczego 
towarów niebezpiecznych. 

Ogólne zasady transportu 
lotniczego materiałów 
niebezpiecznych zgodnie z IATA 
DGR

Towary niebezpieczne zgodnie z 
defi nicją IATA DGR to artykuły lub 
substancje, które mogą stanowić ry-
zyko zagrożenia dla zdrowia, bezpie-
czeństwa mienia lub środowiska, a 
które wskazane są na liście towarów 
niebezpiecznych i są sklasyfi kowane 
zgodnie z tymi Regulacjami.
 Najważniejsze elementy systemu 
mające wpływ na bezpieczeństwo 
transportu lotniczego towarów nie-
bezpiecznych opisane są w poszcze-
gólnych rozdziałach IATA i przedsta-
wione na rys. 3.
 Spełnianie wymagań prawnych 
przez uczestników przewozu jest 
jednym z bardziej istotnych ele-
mentów systemu bezpieczeństwa. 
Nadawca i Przewoźnik (operator, 
użytkownik linii lotniczych) powinni, 
w każdym przypadku, stosować się 
do odpowiednich wymagań praw-
nych.
 Nadawca musi postępować zgod-
nie z Regulacjami IATA DGR oraz od-
powiednimi przepisami ustalonymi 
dla państwa pochodzenia, tranzytu, 
czy przeznaczenia. Przed nadaniem 
do przewozu przesyłki czy też opa-
kowania zbiorczego musi upewnić 
się, że:
-  towary niebezpieczne nie są za-

bronione do transportu lotnicze-
go;

-  towary niebezpieczne są pra-
widłowo sklasyfi kowane, zapa-
kowane, oznakowane, opisane i 
towarzyszą im odpowiednie do-
kumenty,

-  osoby zaangażowane w jakikol-
wiek sposób w operacje zwią-
zane z transportem przesyłki są 
przeszkolone w zakresie wyma-
gań związanych z takim trans-
portem, stosownie do odpowie-
dzialności i obowiązków tych 
osób.

Przewoźnik zobowiązany jest do po-
stępowania zgodnie z Regulacjami 
IATA DGR. Jego odpowiedzialność 
szczegółowo opisano w rozdziale 9 

Handling i dotyczą one m.in. akcep-
tacji przesyłek, ich magazynowania, 
załadunku, kontroli, zabezpieczenia 
informacji, zachowania w sytuacjach 
awaryjnych, szkolenia personelu.
 Klasy+ kacja. Zasadniczo, towary 
niebezpieczne zostały podzielone na 
9 klas zgodnie z zagrożeniem, które 
stwarzają. Przypisanie materiałowi 
lub przedmiotowi niebezpiecznemu 
jednego lub kilku zagrożeń dodat-
kowych dokonuje się na podstawie 
kryteriów klasy lub klas odpowia-
dających tym zagrożeniom, wymie-
nionym odpowiednio w przepisach 
IATA DGR. Klasa 1 Materiały wybu-
chowe, Klasa 2 Gazy, Klasa 3 Ciecze 
palne Klasa 4.1 Ciała stałe palne, Klasa 
4.2 Ciała stałe podatne na zapalenie, 
Klasa 4.3 Ciała stałe niebezpieczne w 
kontakcie z wodą, Klasa 5.1 Substan-
cje utleniające, Klasa 5.2 Nadtlenki 
organiczne Klasa 6.1 Substancje tru-
jące, Klasa 6.2 Substancje zakaźne, 
Klasa 7 Materiały radioaktywne, Klasa 
8 Korodujące, Klasa 9 Materiały nie-
bezpieczne różne.
 Na tej podstawie opracowany zo-
stał szczegółowy wykaz około 3000 
wyspecyfi kowanych przez ONZ 
materiałów niebezpiecznych z po-
daniem ich charakterystyki oraz wa-
runków, pod jakimi mogą być przy-
jęte do transportu lotniczego. Wykaz 
obejmuje pozycje, których nie wy-
stępują w transporcie lądowym 
(ID8000). Niektóre towary niepod-
legające pod wymagania RID/ADR/
ADR muszą spełniać szczegółowe 
wymagania przepisów lotniczych 
(UN 1845 suchy lód, UN2807 Materiał 
namagnesowany). 
 Ograniczenia, Identy+ kacja. 
Niektóre materiały zostały określone 
jako zbyt niebezpieczne do przewo-
zu lotniczego, inne mogą być do-
puszczone jedynie pod warunkiem 
zgód państw zaangażowanych w 
przewóz; niektóre materiały można 
przewozić tylko w samolotach cargo, 
ale większość może być przewożo-
na bezpiecznie samolotami pasa-
żerskimi pod warunkiem zachowa-
nia wymogów, które są określone 
przepisami DGR. Pasażerowie oraz 
nadawcy frachtu muszą otrzymać 
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niezbędną informację, która pozwoli 
im rozróżnić materiały dozwolone do 
przewozu przy sobie (w kieszeniach 
założonego na siebie ubrania) w ba-
gażu podręcznym lub jako fracht, 
oraz zwrócić uwagę na niebezpie-
czeństwo ukrytych zagrożeń w prze-
wożonych materiałach. W zakresie 
częściowych lub całkowitych wyłą-
czeń możemy rozróżnić kilka grup 
towarów: (1) Towary niebezpieczne 
zabronione do przewozu bezwa-
runkowo, (2) Ukryte towary niebez-
pieczne, (3) Towary niebezpieczne 
w bagażu pasażerskim lub załogi, (4) 
Towary niebezpieczne w przesyłkach 
pocztowych, (5) Towary niebezpiecz-
ne będące własnością linii lotniczej, 
(6) Towary niebezpieczne w małych 
opakowaniach jednostkowych (Li-
mited Quantities) (7) Towary niebez-
pieczne zapakowane w ilościach wy-
łączonych (Excepted Quantities).
 Szkolenie personelu jest zasad-
niczym elementem zapewniającym 
utrzymanie wymogów bezpieczeń-
stwa. Wszyscy pracownicy zaangażo-
wani w proces przewozu lotniczego 
materiałów niebezpiecznych muszą 
odbyć właściwe szkolenie, zgodne z 
zakresem ich obowiązków. Minimal-
ne wymagania w zakresie szkoleń 
dotyczących przewozu materiałów 
niebezpiecznych dla poszczególnych 
grup pracowników opisane są Tabeli 
1.5.A IATA DGR. Wymagania w zakre-
sie szkoleń w Tabeli 1.5.A IATA DGR. 
 Odpowiednie pakowanie, ozna-
kowanie przesyłek. Opakowania są 
niezwykle ważnym elementem bez-
piecznego przewozu lotniczego ma-
teriałów niebezpiecznych. Przepisy 
IATA DGR zawierają Instrukcje Pako-

wania dla wszystkich materiałów nie-
bezpiecznych wraz ze specyfi kacją 
możliwych do zastosowania opako-
wań oraz szczegółowe zasady prze-
wozu materiałów niebezpiecznych w 
tzw. ograniczonych ilościach (limited 
quantity). Każdy towar powinien być 
zapakowany w opakowania posiada-
jące atest UN (certyfi kat opakowania) 
oraz oznakowane etykietą zawierają-
cą pełny adres nadawcy i odbiorcy, 
numer UN, prawidłową nazwę wy-
syłkową i ilość towaru. Konieczne jest 
umieszczenia na opakowaniu nalep-
ki/ek zagrożeń oraz handlingowych. 
 Dokumentacja przewozowa. 
Niezbędne jest przygotowanie i pod-
pisanie przez nadawcę deklaracji 
Shipper’s Declaration for Dangerous 
Goods, na której musi się znaleźć tra-
sa towaru, dane nadawcy i odbiorcy, 
porty wylotu i przylotu, typ samolotu 
(pasażerski, cargo), prawidłowy zapis 
towaru niebezpiecznego z podaniem 
zastosowanej instrukcji pakowania 
oraz informacji o ilości przesyłek.
 Ponadto do kapitana samolotu 
powinien trafi ć pisemny dokument 
NOTOC o tym, jaki towar znajduje się 
na pokładzie maszyny, w jakich kon-
tenerach został umieszczony, w któ-
rych przedziałach i na jakiej trasie jest 
on przewożony. NOTOC (Notifi cation 
to Captain Dokument) jest przezna-
czony dla kapitana statku powietrz-
nego ze zbiorczym zestawieniem 
przesyłek niebezpiecznych, ich roz-
mieszczeniem na pokładzie kodem 
zagrożenia ERG oraz innymi informa-
cjami
 Handling. Odpowiedzialność li-
nii lotniczych (Przewoźnika) dotyczy 
akceptacji przesyłek, ich magazyno-

wania, załadunku, kontroli, zabezpie-
czenia informacji, zgłaszania zdarzeń 
z materiałami niebezpiecznymi, szko-
lenia personelu, przechowywania 
dokumentów.
 Postępowanie w sytuacjach 
awaryjnych. W razie wypadku w 
trakcie lotu personel pokładowy po-
winien postępować zgodnie pod-
ręcznikiem Emergency Response 
Guidance na podstawie kodu zagro-
żenia ERG umieszczonego na doku-
mencie NOTOC. Emergency Respon-
se Guidance (Red Book) stanowi 
podręcznik zawierający procedury 
postępowania awaryjnego w sytu-
acjach niebezpiecznych z udziałem 
towarów niebezpiecznych.

Transport multimodalny

Warunki przewozu w łańcuchu trans-
portowym zawierającym przewóz 
lądowy RID/ADR/ADN i lotniczy są 
zgodnie z przepisami transportowy-
mi - jednokierunkowe. Regulacje do-
tyczące wzajemnej akceptacji znaj-
dują się odpowiednio w RID/ADR/
ADN i zezwalają na dopuszczenie do 
przewozu w łańcuchu transporto-
wym sztuk przesyłki, które nie speł-
niają wymagań RID/ADR/ADN, ale 
są zgodne z wymaganiami Instrukcji 
Technicznych ICAO w zakresie pa-
kowania, pakowania razem, oznako-
wania, stosowania nalepek ostrze-
gawczych. Analogicznych przepisów 
nie ma w Instrukcjach Technicznych 
ICAO, co oznacza zawsze koniecz-
ność zastosowania wszystkich wy-
magań wynikających z regulacji IATA 
DGR.

 

    
 

4. Przykład nalepek handlingowych stosowanych tylko w transporcie lotniczym
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Podsumowanie

Wymagania transportu lotniczego są 
najbardziej restrykcyjne w odniesie-
niu do przewozu towarów niebez-
piecznych. Na pokładzie samolotu 
towary, których nie uznajemy za nie-
bezpieczne w transporcie lądowym, 
stwarzają realne ryzyko dla pasaże-
rów i załogi. Podczas przygotowania 
przesyłki musimy spełnić wszystkie 
wymagania IATA DGR pamiętając 
o znaczących różnicach występu-
jących w zakresie stosowania wyłą-
czeń, pakowania, oznakowania, do-
kumentacji, szkoleń. 
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