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KLASY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I GRUPY PAKOWANIA 

 

Zgodnie z ADR, rozróżnia się następujące klasy towarów niebezpiecznych: 

 

 

Klasa 1  Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi 

Klasa 2  Gazy 

Klasa 3  Materiały zapalne ciekłe 

Klasa 4.1  Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące 

i materiały wybuchowe odczulone stałe 

Klasa 4.2  Materiały podatne na samozapalenie 

Klasa 4.3  Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne 

Klasa 5.1  Materiały utleniające 

Klasa 5.2  Nadtlenki organiczne 

Klasa 6.1  Materiały trujące 

Klasa 6.2  Materiały zakaźne 

Klasa 7  Materiały promieniotwórcze 

Klasa 8  Materiały żrące 

Klasa 9  Różne materiały i przedmioty niebezpieczne 

 

 

Dla celów pakowania, materiały należące do klas innych niż 1, 2, 5.2, 6.2 i 7 oraz materiały 94 inne niż 
materiały samoreaktywne klasy 4.1, zalicza się do grup pakowania odpowiednio do stopnia 
stwarzanego przez nie zagrożenia: 
 
I grupa pakowania: materiały stwarzające duże zagrożenie; 

II grupa pakowania: materiały stwarzające średnie zagrożenie; oraz 

III grupa pakowania: materiały stwarzające małe zagrożenie. 
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NUMERY ROZPOZNAWCZE ZAGROŻENIA 
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Definicje z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych 

 

• ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. poz. 

641), wraz ze zmianami  

•  RID – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID)  

• ADN – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami 

wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN),  

• ICAO – transport lotniczy towarów niebezpiecznych, IMDG – transport morski 

 

Z rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych 

Znak B-13 „zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi” oznacza zakaz ruchu 

pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary 
niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane 
oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. 

Znak B-13a „zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi” oznacza zakaz ruchu pojazdów 

przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary 
niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy 
pomarańczowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-31 z literą B, C, D lub E oznaczającą kategorię tunelu lub 
tabliczka z odpowiednim napisem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup towarów 
niebezpiecznych lub określonego sposobu przewozu tych towarów. 

Znak B-14 „zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę” oznacza zakaz ruchu pojazdów 

przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary 
niebezpieczne klas: 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub towary niebezpieczne zagrażające 
środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi 
barwy pomarańczowej. 
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Gaśnice 

 

Znaczenie liter w kodach klasyfikacyjnych na przykładzie klasy 2 

A duszące; 

O utleniające; 

F palne; 

T trujące; 

C żrące; 

CO żrące utleniające; 

FC palne żrące; 

TF trujące palne; 

TC trujące żrące; 

TO trujące utleniające; 

TFC trujące palne żrące; 

TOC trujące utleniające żrące. 
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TOWARY DUŻEGO RYZYKA 
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TUNELE 

 

Tunel kategorii A: 

Nie ma ograniczeń dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych; 

Tunel kategorii B: 

Ograniczenie dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych zagrażających wybuchem o bardzo dużym 

zasięgu; 

Tunel kategorii C: 

Ograniczenie dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych zagrażających wybuchem o bardzo dużym 

zasięgu, wybuchem o dużym zasięgu lub działaniem trującym o dużym zasięgu; 

Tunel kategorii D: 

Ograniczenie dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych zagrażających wybuchem o bardzo dużym 

zasięgu, wybuchem o dużym zasięgu, działaniem trującym o dużym zasięgu lub dużym pożarem; 

Tunel kategorii E: 

Ograniczenie dotyczy przewozu wszystkich towarów niebezpiecznych z wyjątkiem UN: 2919, 3291, 

3331, 3359 i 3373 oraz wszystkich towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami działu 3.4 (LQ), 

jeżeli przewożone ilości przekraczają 8 ton całkowitej masy brutto na jednostkę transportową. 



S t r o n a  | 13 

 

 

 

 

 

ZAKAZY ŁADOWANIA RAZEM WG ADR 
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Niektóre wyłączenia 

1.1.3.1 Wyłączenia wynikające z charakteru operacji transportowych 

przewozu towarów niebezpiecznych wykonywanego przez osoby prywatne, jeżeli towary te znajdują się w 

opakowaniach stosowanych w sprzedaży detalicznej i służą tym osobom do osobistego użytku, użytku w 

gospodarstwie domowym lub w związku z ich aktywnością sportowo-rekreacyjną, pod warunkiem, że 

zastosowano środki zapobiegające uwolnieniu się zawartości w normalnych warunkach przewozu. Jeżeli 

towarami tymi są materiały zapalne ciekłe przewożone w naczyniach do wielokrotnego napełniania, 

napełnianych przez osobę prywatną lub dla niej, to zawartość w pojedynczym naczyniu nie powinna 

przekraczać 60 litrów i 240 litrów na jednostkę transportową. Towarów niebezpiecznych znajdujących się w 

DPPL, opakowaniach dużych lub w cysternach nie uważa się za przeznaczone do sprzedaży detalicznej; 

 

(b) (skreślony); 

 

(c) przewozu towarów wykonywanego przez przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy ma on charakter 

pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, np. dostaw na teren budów, zwrotów z terenów budów oraz 

dostaw lub zwrotów w związku z przeglądami, naprawami i konserwacją urządzeń, w ilościach nie większych 

niż 450 litrów na opakowanie, w tym na DPPL i opakowanie duże i w ramach maksymalnych ilości podanych 

w 1.1.3.6. Należy zastosować środki zapobiegające uwolnieniu się zawartości opakowań w normalnych 

warunkach przewozu. Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania do klasy 7. Przewóz wykonywany przez 

przedsiębiorstwa, o których mowa, w celu ich zaopatrzenia lub wewnętrznej i zewnętrznej dystrybucji, nie 

podlega niniejszemu wyłączeniu; 

 

(d) przewozu wykonywanego przez właściwe władze w ramach działań ratowniczych lub przewozu 

nadzorowanego przez te władze, jeżeli przewóz ten jest konieczny ze względu na prowadzone działania 

ratownicze, w szczególności: 

- przewozu i holowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne, w przypadku, 

gdy pojazdy te uczestniczyły w wypadku lub są uszkodzone; lub 

- przewozu mającego na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się towarów niebezpiecznych na miejscu 

wypadku lub awarii, odzysk tych towarów oraz ich przemieszczenie do najbliższego, odpowiedniego i 

bezpiecznego miejsca; 

 

(e) przewozu o charakterze ratunkowym, mającym na celu ratowanie ludzkiego życia lub ochronę środowiska, 

pod warunkiem, że zostały przedsięwzięte wszystkie środki niezbędne dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa 

takiego przewozu; 

 

(f) przewozu próżnych nieoczyszczonych stacjonarnych zbiorników magazynowych, którezawierały gazy klasy 

2 grup A, O lub F, materiały klasy 3 lub 9, należące do II lub III grupy pakowania, lub pestycydy klasy 6.1, 

należące do II lub III grupy pakowania, pod następującymi warunkami: 

- wszystkie otwory, z wyjątkiem otworów dla urządzeń obniżających ciśnienie (jeżeli występują), są zamknięte 

hermetycznie; 

- zastosowano środki zapobiegające uwolnieniu się zawartości w normalnych warunkach przewozu; oraz 

- ładunek jest unieruchomiony w łożach, w klatkach lub w innych urządzeniach do manipulowania lub jest 

zamocowany na pojeździe lub w kontenerze, w taki sposób, że nie nastąpi jego obluzowanie lub przesunięcie w 

normalnych warunkach przewozu. 
 

1.1.3.2 Wyłączenia dotyczące przewozu gazów: 

 

Przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do przewozu: 

 

(a) gazów znajdujących się w zbiornikach paliwa gazowego pojazdu wykonującego operację transportową i 

służących do jego napędu lub do działania jego wyposażenia używanego lub przeznaczonego do użycia podczas 

przewozu (np. urządzenia chłodzącego). 
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Gazy można przewozić w zamocowanych zbiornikach paliwa gazowego lub butlach połączonych bezpośrednio 

z silnikiem pojazdu lub, wyposażeniem dodatkowym lub w przenośnych naczyniach ciśnieniowych, 

spełniających obowiązujące przepisy prawa. 

Całkowita pojemność zbiorników paliwa lub butli jednostki transportowej, powinna być tak ograniczona, aby 

zawarte w nich paliwo nie przekraczało wartości energii 54 000 MJ lub masy (kg) równoważnej 54 000 MJ. 

 

(c) gazów grup A i O (zgodnie z 2.2.2.1), których ciśnienie w naczyniu lub w cysternie w temperaturze 20 °C 

nie przekracza 200 kPa (2 bary), i które podczas przewozu nie są w stanie skroplonym lub schłodzonym 

skroplonym. Niniejsze wyłączenie obejmuje wszystkie rodzaje naczyń i cystern oraz części maszyn i urządzeń; 

 

 (d) gazów znajdujących się w wyposażeniu eksploatacyjnym pojazdu (np. w gaśnicach), w tym w częściach 

zapasowych (np. w napompowanych kołach); niniejsze wyłączenie stosuje się również do napompowanych kół 

przewożonych jako ładunek; 

 

(e) gazów znajdujących się w wyposażeniu specjalnym pojazdu, które są niezbędne do pracy tego wyposażenia 

podczas przewozu (systemów chłodzących, zbiorników dla ryb, podgrzewaczy itp.), jak również zbiorników 

zapasowych do takiego wyposażenia lub próżnych nieoczyszczonych zbiorników przeznaczonych do wymiany, 

przewożonych w tej samej jednostce transportowej; 

 

(f) gazów zawartych w żywności), w tym w napojach gazowanych; oraz 

 

(g) gazów znajdujących się w piłkach przeznaczonych do użytku w sporcie. 

 

1.1.3.3. Wyłączenia dotyczące przewozu paliw ciekłych 

 

Przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do przewozu: 

 

paliwa znajdującego się w zbiornikach pojazdu i służącego do jego napędu lub do pracy jego wyposażenia, 

które jest używane podczas przewozu lub przeznaczone do takiego użycia, w związku z wykonywaniem 

operacji transportowej. 

Paliwo, o którym mowa, może być przewożone w zbiornikach stałych, zgodnych z odpowiednimi przepisami, 

połączonych bezpośrednio z silnikiem pojazdu lub jego dodatkowym wyposażeniem lub przeznaczonych do 

tego celu zbiornikach przenośnych (np. w kanistrach). 

 

Pojemność całkowita zbiorników stałych nie powinna przekraczać 1500 litrów na jednostkę transportową, a 

pojemność zbiornika zamocowanego na przyczepie nie powinna przekraczać 500 litrów. W zbiornikach 

przenośnych dopuszcza się przewóz najwyżej 60 litrów paliwa na jednostkę transportową. Ograniczeń 
niniejszych nie stosuje się do pojazdów służb ratowniczych; 

 

  



S t r o n a  | 16 

 

 

KATEGORIE TRANSPORTOWE WEDŁUG 1.1.3.6 
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KODY CYSTERN 

Dla klas 3-9 

 

Dla klasy 2 gazów 
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WYMAGANIA DLA POJAZDÓW MEMU, EX/II, EX/III, AT, FL 
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