
19.  Transport drogowy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na transport  

             materiałów niebezpiecznych 

   Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Najistotniejszym problemem – dotyczącym 3/4 kontrolowanych pracodawców – 

było niewydawanie lub nieprawidłowe wydawanie dokumentów przewozowych, utrudniające 

m.in. identyfikację przewożonego materiału. Przekazywany kierowcom dokument był najczęściej 

fakturą handlową, bez nazwy przewozowej materiału i innych danych. Wynikało to, jak wyjaśniali 

nadawcy, z przyjętego sposobu przekazywania dokumentów odbiorcom (faks, poczta) i automatyzacji 

pobierania paliw płynnych. Zaskakująca w tej sytuacji jest postawa kierowców, którzy – legitymując się 

wymaganymi uprawnieniami i świadectwami szkoleń w zakresie ADR – akceptują taką sytuację. 

Niepokojące jest także to, że kierowcy (współodpowiedzialni za bezpieczeństwo podczas 

przewozu) godzili się na przewóz materiałów niebezpiecznych pojazdami–cysternami bez 

wymaganego świadectwa dopuszczenia ich do przewozu materiałów niebezpiecznych oraznie 

przywiązywali wagi do właściwego wyposażenia samochodu w sprzęt i materiały niezbędne 

przy awariach. Ujawnienie przez inspektorów pracy takich nieprawidłowości powodowało 

natychmiastową reakcję przewoźników i uzupełnienie brakującego dokumentu lub wyposażenia. 

Najwięcej zastrzeżeń inspektorzy zgłaszali do transportu materiałów niebezpiecznych powyżej 

limitów, wykonywanego pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t przez kierowców 

zajmujących się tym okresowo (nie mają oni obowiązku odbycia kursu w zakresie ADR i posiadania 

stosownego zaświadczenia). 

Istotnym problemem, występującym w bardzo dużej skali (2/3 kontrolowanych pracodawców) 

byłoniezapewnienie stosownych szkoleń osobom zaangażowanym w przygotowanie materiałów 

niebezpiecznych do przewozu drogowego. Brak wiedzy o odpowiedzialności i obowiązkach, 

stosownie do wykonywanych czynności, generuje liczne nieprawidłowości, m.in. brak właściwych 

dokumentów przewozowych, brak lub nieprawidłowe instrukcje bezpieczeństwa dla kierowcy, 

załadunek substancji niebezpiecznych do opakowań, które powinny być wycofane z użytku lub do 

opakowań wtórnych bez sprawdzenia ich czystości. 

Należy podkreślić, że w ostatnich latach nastąpiło zmniejszenie odsetka nieprawidłowości 

dotyczących nowych opakowań stosowanych do materiałów niebezpiecznych. Jest to m.in. efekt 

konsekwentnych kontroli prewencyjnych w zakresie tej problematyki (np. w 2000 r. – certyfikatu na 

znak U/N i kodu literowo–cyfrowego nie miało o 21%, a w 2001 r. – o 13% opakowań więcej niż 

w 2002 r.). Problemem zaś staje się niewłaściwe zabezpieczenie opakowań przewożonych 

w pojazdach. W 2002 r. odnotowane zostały dwa zdarzenia na drodze – wypadnięcie butli gazowych 

w Częstochowie oraz beczek ze stężonym kwasem siarkowym na terenie woj. świętokrzyskiego. 

W ich wyniku śmierć poniosło dwóch przechodniów; poparzony kwasem został kierowca (samodzielny 

podmiot gospodarczy). 

W ocenie inspektorów pracy, obowiązujące przepisy przewozu drogowego materiałów 

niebezpiecznych dotyczące systemu bezpieczeństwa chemicznego są trudne do przestrzegania przez 

pracodawców, ze względu na ich złożoność. Wymagają wiedzy specjalistycznej osób 

zaangażowanych w przygotowanie materiałów do transportu. Sytuacja powinna się poprawić 

w 2003 r., w związku z wprowadzeniem obowiązku nadzoru wewnętrznego (doradcy ds. 

bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych) w zakładach wykonujących przewóz 

towarów niebezpiecznych oraz zajmujących się ich załadunkiem i rozładunkiem. 

   Praworządność w stosunkach pracy 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości z zakresu praworządności w stosunkach pracy 

związane były z problematyką czasu pracy. I tak: 



nieprowadzenie lub niewłaściwe prowadzenie ewidencji czasu pracy stwierdzono odpowiednio u 

22% i 13% kontrolowanych pracodawców; 

zatrudnianie pracowników w czasie przekraczającym dobowy lub roczny limit godzin 

nadliczbowych– u co 8 pracodawcy; 

zatrudnianie pracowników w czasie przekraczającym obowiązujący ich wymiar dobowy lub 

przeciętny tygodniowy – u co 12 pracodawcy. 

Przepisy o czasie pracy kierowców naruszano szczególnie często w okresie letnim. 

Dotyczyło to zwłaszcza zatrudniania kierowców w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego 

tygodnia pracy, niezapewniania co najmniej trzeciej niedzieli wolnej od pracy, zdarzały się przypadki 

zatrudniania kierowców nawet po 24 godziny w ciągu doby. 

Ponadto: 

u co 9 pracodawcy stwierdzano nieudzielanie urlopów w wymaganym przepisami terminie (tj. do 

końca I kwartału roku następnego); 

u co 10 – niewypłacanie wynagrodzenia za pracę w porze nocnej; 

u co 12 – niewypłacanie wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. 
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