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Doradca ds. bezpieczeństwa 
przy przewozach ADR

Doradca do spraw bezpieczeństwa w  transporcie towarów niebezpiecznych to osoba, która po-
maga w  działalności przedsiębiorstwa związanej z  nadawaniem i  przewozem towarów niebez-
piecznych oraz czynnościami towarzyszącymi, takimi jak: pakowanie, załadunek, napełnianie czy 
rozładunek. Wyjaśniamy: jakie zadania ma doradca, jakie podmioty są zwolnione z  obowiązku 
jego wyznaczenia oraz jakie kary może ponieść przedsiębiorca za niewyznaczenie doradcy DGSA. 
Uwaga – „nadawcy” powinny wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa nie później niż do 31 
grudnia 2022 roku. Zasadne wydaje się wyznaczenie doradcy DGSA już teraz.

Obowiązek wyznaczenia doradcy DGSA w firmie 
wynika z umowy europejskiej dotyczącej mię-
dzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych (ADR) i ustawy o przewozie to-
warów niebezpiecznych.
Doradca winien czuć się w obowiązku dążenia do 
ułatwienia prowadzenia działalności przewozo-
wej zgodnie z odpowiednimi wymaganiami oraz 
w możliwie najbezpieczniejszy sposób.
Obowiązki doradcy określają odpowiednio ADR, 
RID lub ADN oraz przepisy ustawy o przewozie 
towarów niebezpiecznych.

Cel – dążenie do 
ułatwienia działalności
Najważniejszym zadaniem  doradcy DGSA 
(zgodnie z umową ADR) 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.

Rola doradcy przy 
wypadku
Do zadań doradcy należy w szczególności sporzą-
dzenie raportu powypadkowego dla uczestnika 
przewozu towarów niebezpiecznych, jeżeli 
w związku z przewozem towarów niebezpiecznych 
doznali szkody ludzie, majątek lub środowisko 
(na mocy ustawy o  przewozie towarów 
niebezpiecznych).

Obowiązki doradcy DGSA
W związku z działalnością przedsiębiorstwa, do-
radca ma w szczególności następujące obowiązki:
• śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczą-

cymi przewozu towarów niebezpiecznych,
• doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie prze-

wozu towarów niebezpiecznych,
• przygotowanie rocznego sprawozdania z dzia-

łalności przedsiębiorstwa w zakresie przewo-
zu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa 
tego przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla 
władz lokalnych. Sprawozdanie powinno być 


