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Rola doradcy
1.8.3 ADR. Doradca do spraw bezpieczeństwa
Doradca DGSA (ang. Dangerous Goods Safety Advisor)
Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadawanie
lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, lub związane z
nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno
wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa
w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za
wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia
i środowiska, związanych z taką działalnością.
1.6.1.44
„nadawanie” – wyznaczenie DGSA nie później niż do 31 grudnia 2022 r.

Rola doradcy
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów
niebezpiecznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 194, z późn. zm.) - UPTN
Art. 15. 1. Doradca do spraw bezpieczeństwa

1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest
obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego
doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów
niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres
wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych,
określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej
„doradcą”.
2. Obowiązek wyznaczenia doradcy nie dotyczy uczestników
wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych
każdorazowo w ilościach mniejszych niż określone w ADR, RID
lub ADN.

ilości mniejsze niż określone w ADR, RID lub ADN
(1.8.3.2 a)
1.8.3.2 Właściwe władze Umawiającej się Strony mogą
postanowić, że wymaganie to nie ma zastosowania wobec
przedsiębiorstw:
(a) których działalność dotyczy takich ilości towarów w każdej
jednostce transportowej, które nie są większe od podanych w
❑ 1.1.3.6
❑ 1.7.1.4
❑ 3.3
❑ 3.4
❑ 3.5

Forma „wyznaczenia” doradcy
Umowa ADR. Doradcą może być także:
❑ kierujący przedsiębiorstwem,
❑ osoba pełniąca inne obowiązki w
przedsiębiorstwie, lub
❑ osoba niezatrudniona bezpośrednio
przez to przedsiębiorstwo,
pod warunkiem, że osoba ta jest w
stanie wykonywać obowiązki doradcy.

Forma „wyznaczenia” doradcy
Dowolna forma (pisemna, ustna)

Swoboda umów
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

umowa o pracę
umowa zlecenia
umowa o dzieło
umowa współpracy lub inna umowa nienazwana
(mieszana)
pisemne, jednostronne oświadczenie woli doradcy lub
podmiotu wyznaczającego doradcę
ustne, jednostronne oświadczenie woli doradcy lub
podmiotu wyznaczającego doradcę
jednostronne oświadczenie woli doradcy, który jest
osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

Kto może zostać doradcą?
osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) nie była skazana za przestępstwo
umyślne przeciwko wiarygodności
dokumentów, obrotowi
gospodarczemu oraz
bezpieczeństwu powszechnemu;
3) ukończyła kurs doradcy;
4) złożyła z wynikiem pozytywnym
egzamin przed komisją
egzaminacyjną działającą przy
Dyrektorze TDT, nie później niż w
terminie 12 miesięcy od dnia
ukończenia kursu.

Zadania doradcy
UMOWA ADR
Głównym zadaniem doradcy, przy zachowaniu
odpowiedzialności kierującego przedsiębiorstwem,
powinno być dążenie, poprzez zastosowanie wszystkich
niezbędnych środków i działań oraz w granicach
określonych zakresem działalności przedsiębiorstwa, do
ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z
odpowiednimi wymaganiami i w możliwie
najbezpieczniejszy sposób.

Zadania doradcy
Odnośnie do działalności przedsiębiorstwa, doradca ma w
szczególności następujące obowiązki:
❑ śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi
przewozu towarów niebezpiecznych;
❑ doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu
towarów niebezpiecznych;
❑ przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności
przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów
niebezpiecznych dla kierownictwa tego
przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla władz lokalnych.
Sprawozdanie powinno być przechowywane przez 5 lat i
udostępniane władzom poszczególnych państw na ich żądanie.

Zadania doracy
Obowiązki doradcy obejmują również śledzenie następujących
praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa:

procedur służących zachowaniu zgodności z
wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych
towarów niebezpiecznych
praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania
wymagań specjalnych związanych z przewożonym
towarem w przypadku zakupu środków transportu
procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego
w związku z przewozem, pakowaniem, napełnianiem,
załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych

Zadania doradcy
prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa,
obejmującego zmiany w przepisach oraz
przechowywania dokumentacji szkoleniowej
wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w
zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać
bezpieczeństwu podczas przewozu, pakowania,
napełniania, załadunku lub rozładunku towarów
niebezpiecznych
prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli ma to
zastosowanie, przygotowywania sprawozdań na temat
poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń
przepisów podczas przewozu, pakowania, napełniania,
załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;

Zadania doradcy
wprowadzania odpowiednich środków w celu
przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii
lub poważnych naruszeń przepisów
uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych
odnoszących się do przewozu towarów
niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców
oraz partnerów
sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w
nadawanie, przewóz, pakowanie, napełnianie,
załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych
otrzymali szczegółowe procedury postępowania i
instrukcje

Zadania doradcy
stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w
zakresie zagrożeń związanych z przewozem, pakowaniem,
napełnianiem, załadunkiem i rozładunkiem towarów
niebezpiecznych
wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu,
czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane
dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i
sprzęt odpowiadają przepisom
wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu
przestrzegania wymagań dotyczących pakowania,
napełniania, załadunku i rozładunku
wprowadzenia planu ochrony, o którym mowa w 1.10.3.2

Zadania doradcy w praktyce
Opracowanie procedur, instrukcje i list kontrolnych dostosowanych do zakresu działalności
przedsiębiorstwa, prowadzenie szkoleń.
Przykład. Firma X (producent żywności). Odbiorca surowców w sztukach przesyłek (aromaty,
alkohol etylowy) oraz środków chemicznych do dezynfekcji (klasa 8). Wytwarza odpady
niebezpieczne. Nadaje surowce do innych fabryk.

Odbiór TN

Nadanie TN w tym
odpadów

Nadanie próżnych
nieoczyszczonych
opakowań

Pakowanie odpadów
niebezpiecznych

Postępowanie w
razie
wycieku/uwolnienia
się towaru z
opakowania
dla klasy 8, 3

Zadania doradcy w praktyce

Obowiązki doradcy UPTN
Art. 40. 1. Obowiązki doradcy określają odpowiednio ADR,
RID lub ADN oraz przepisy ustawy.
2. Do zadań doradcy należy w szczególności sporządzenie
raportu powypadkowego dla uczestnika przewozu towarów
niebezpiecznych, na rzecz którego wykonuje zadania doradcy,
jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych
doznali szkody ludzie, majątek lub środowisko.
Art. 41. 1. Doradca przygotowuje roczne sprawozdanie w
dwóch egzemplarzach, podpisując je imieniem i nazwiskiem
oraz wskazując numer świadectwa doradcy, o którym mowa
w art. 42 ust. 1.
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1.8.3.6. ≠ 1.8.5
Raport wymagany przepisem 1.8.3.6 ADR – czyli jaki?
1.8.3.6 Jeżeli na skutek wypadku doznali szkody ludzie, majątek lub
środowisko, albo doszło do zniszczeń majątku lub środowiska podczas
przewozu, załadunku lub rozładunku wykonywanego przez
przedsiębiorstwo, o którym mowa, doradca - po zebraniu potrzebnych
informacji - powinien przygotować raport powypadkowy odpowiednio
dla kierownictwa przedsiębiorstwa lub dla lokalnych władz. Raport ten
nie zastępuje innych raportów, które mogą być wymagane od
kierownictwa przedsiębiorstwa na podstawie innych przepisów
międzynarodowych lub krajowych.
1.8.5 Powiadamianie o zdarzeniach dotyczących towarów
niebezpiecznych
1.8.5.1 Jeżeli podczas załadunku, przewozu lub rozładunku towarów
niebezpiecznych na terytorium Umawiającej się Strony miał miejsce
poważny wypadek lub awaria, to załadowca, lub odpowiednio,
napełniający, przewoźnik lub odbiorca, zobowiązany jest upewnić się,
czy został sporządzony raport dla właściwej władzy tej Umawiającej
się Strony, zgodnie z wzorem podanym pod 1.8.5.4, najpóźniej jeden
miesiąc po zdarzeniu.
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Odpowiedzialność doradcy
ADMINISTRACYJNA
• KPA. Konsekwencje za naruszenie norm
administracyjnych.

KARNA
• KPK, KPW. Konsekwencje za popełnienie czynu
zabronionego (przestępstwa, wykroczenia).

CYWILNA
• PKC. Konsekwencje za spowodowanie szkody
lub za niedotrzymanie umowy.

Art. 45. UPTN










1. Dyrektor TDT, w drodze decyzji
administracyjnej, cofa świadectwo
doradcy, jeżeli doradca:
1) został skazany za przestępstwo
umyślne przeciwko wiarygodności
dokumentów, obrotowi
gospodarczemu oraz bezpieczeństwu
powszechnemu
2) w sposób rażący naruszył przepisy
dotyczące przewozu towarów
niebezpiecznych.
2. Rażącym naruszeniem jest w
szczególności nieprzygotowanie
rocznego sprawozdania.
3. Osoba, której cofnięto świadectwo
doradcy na podstawie ust. 1, nie
może uzyskać świadectwa doradcy
przez okres 3 lat, licząc od dnia, w
którym decyzja o cofnięciu
świadectwa stała się ostateczna.

Odpowiedzialność doradcy

PODSUMOWANIE
✓ Przedsiębiorca odpowiedzialny jest za wdrożenie
wymagań ADR w przedsiębiorstwie.
✓ Dorada prowadzi nadzór nad wdrożeniem tych
wymagań.

KONIEC
Dziękuję za uwagę.

