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Część B. WZÓR FORMULARZA LISTY KONTROLNEJ W PRZEWOZIE DROGOWYM TOWARÓW 

NIEBEZPIECZNYCH STOSOWANEJ PRZY KONTROLI W MIEJSCU PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ UCZESTNIKA PRZEWOZU 

Organ  kontrolujący                                      
           

LISTA KONTROLNA  
w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych stosowana przy kontroli w miejscu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez uczestnika przewozu 
 

1. Miejsce kontroli: 2.  Data: 

3. 
Firma/nazwa uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych/adres: 
 
 
 

4. 

Zakres wykonywanych czynności: 
 

 nadawca  podmiot wykonujący przewóz  odbiorca  załadowca  pakujący  napełniający  

 rozładowca  użytkownik kontenera-cysterny  inny:  ………….. 
 

5. Sposób przewozu:  w sztukach przesyłek  w cysternie  luzem 

6. 
Towary niebezpieczne pakowane są w ilościach ograniczonych, określonych w 3.4 ADR    
    
                                                             tak  nie  nie dotyczy                             

7. 

Łączna ilość towarów niebezpiecznych nadawanych/ładowanych/transportowanych w 

jednostce transportowej przekracza limit określony w 1.1.3.6 ADR        

            tak  nie  nie dotyczy 

8. 
Towary niebezpieczne pakowane w ilościach wyłączonych, określonych w 3.5 ADR   
  
                                                             tak  nie  nie dotyczy                                                   

9. 

 

 
Inne wyłączenia:  ……………………………………     tak  nie  nie dotyczy 

 

10. 

Klasa(-sy) towarów niebezpiecznych: 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

11. 
Wyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych: 

 tak  nie  nie dotyczy 
 

12. 
Imię i nazwisko doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych:  
Numer świadectwa doradcy: 

13. 
Sporządzenie sprawozdania z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych: 
 

                               tak  nie  nie dotyczy 

14. 
Prawidłowość sporządzenia sprawozdania z działalności uczestnika przewozu towarów  
niebezpiecznych:  tak  nie  nie dotyczy 

15. 
Spełnienie obowiązku przesłania sprawozdania w wyznaczonym terminie: 
 
 tak  nie  nie dotyczy 
 

16. Obowiązek sporządzenia raportu powypadkowego:    tak  nie 



Dziennik Ustaw  – 8 –   Poz. 2302

 

 

 

17. Przesłanie raportu powypadkowego w wymaganym terminie:  tak  nie  nie dotyczy 

18. 
Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń osób wykonujących czynności związane    
z przewozem towarów niebezpiecznych innych niż kierowcy:  

 aktualne  nieaktualne  nie okazano  nie dotyczy 

19. Szkolenia osób innych niż kierowcy, których obowiązki dotyczą przewozu towarów 
niebezpiecznych, zgodne z zakresem tych obowiązków:  tak  nie  nie dotyczy 

20. Zaświadczenie ADR:   aktualne  nieaktualne  nie dotyczy 

21. Zaświadczenie ADR:  odpowiednie dla wykonywanych przewozów                                                                                     
 nieodpowiednie dla wykonywanych przewozów 

22. Operacje transportowe towarów dużego ryzyka:  sprawdzono  nie dotyczy                                                    
23. Stosowanie przepisów dotyczących planu ochrony:  tak  nie  nie dotyczy 
24. Sporządzenie planu ochrony zgodnie z wymaganiami:   tak  nie  nie dotyczy 

25. Dokumenty przewozowe:  sprawdzono  nie dotyczy 

26. Dokumenty przewozowe:  prawidłowe  nieprawidłowe   nie okazano 
 

27. 
Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych:                 
 sprawdzono  nie sprawdzono  nie okazano  nie dotyczy 
 

28. 
Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych:                               
 aktualne  nieaktualne  nie dotyczy 
 

29. Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych 
odpowiednie do przewożonych towarów:  tak  nie  nie dotyczy 

30. 
Inne dokumenty: …………………….……………….  
 sprawdzono  nie sprawdzono  nie okazano 
 

31. 

Pakowanie, napełnianie, załadunek i nadanie:  
 
 sprawdzono  nie sprawdzono  nie dotyczy 
 
Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
 
 napełnienie, nadanie lub załadunek towarem niebezpiecznym, którego przewóz jest zakazany 

 napełnienie, nadanie lub załadunek towarem niebezpiecznym w sposób niepozwalający na jego 

identyfikację 

 napełnienie cysterny towarem niebezpiecznym lub nadanie towaru niebezpiecznego w cysternie, który 

nie jest dopuszczony do przewozu w cysternie  

 napełnienie cysterny towarami reagującymi ze sobą niebezpiecznie 

 napełnienie towarem niebezpiecznym z przekroczeniem dopuszczalnego stopnia napełnienia cysterny 

lub opakowania 

 napełnienie cysterny używanej do przewozu towarów niebezpiecznych produktami żywnościowymi, 

bez zastosowania środków zapobiegających zagrożeniom zdrowia 

 nadanie lub załadunek towaru niebezpiecznego luzem, który nie jest dopuszczony do przewozu luzem 

 nadanie lub załadunek towaru niebezpiecznego luzem w kontenerze lub nadwoziu pojazdu 

niedopuszczonych do przewozu luzem 

 nadanie lub załadunek towaru niebezpiecznego luzem w kontenerze niezdatnym do użytku w 

rozumieniu przepisów ADR 

 nadanie lub załadunek towaru niebezpiecznego w sztukach przesyłek w kontenerze niezdatnym do 

użytku w rozumieniu przepisów ADR 
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 nadanie, załadunek lub pakowanie w sztukach przesyłki towaru niebezpiecznego, który nie jest 

dopuszczony do takiego przewozu 

 zapakowanie lub nadanie towaru niebezpiecznego niezgodnie z instrukcją pakowania 

 zapakowanie lub nadanie towaru niebezpiecznego z naruszeniem przepisów dotyczących pakowania 

razem do sztuki przesyłki 

 zapakowanie lub nadanie towaru niebezpiecznego w niecertyfikowanym opakowaniu 

 zapakowanie lub nadanie towaru niebezpiecznego w opakowaniu bez wymaganych badań okresowych 

oraz okresów użytkowania opakowań 

 zapakowanie, nadanie lub załadunek towaru niebezpiecznego w opakowaniu, które nie jest 

odpowiednio zamknięte 

 zapakowanie, nadanie lub załadunek towaru niebezpiecznego w opakowaniu uszkodzonym lub 

opakowaniu z pozostałościami towaru niebezpiecznego na jego zewnętrznej powierzchni 

 stworzenie bezpośredniego zagrożenia dla ludzi lub środowiska przez załadunek lub napełnienie 

towarem niebezpiecznym nieodpowiedniego środka transportu, cysterny lub kontenera  

 nadanie lub załadunek towaru niebezpiecznego z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu 

ładowania razem 

 załadunek lub napełnienie towarem niebezpiecznym nieodpowiedniego do takiego przewozu środka 

transportu, cysterny lub kontenera 

 załadunek towaru niebezpiecznego z naruszeniem przepisów dotyczących rozmieszczania i mocowania 

ładunków 

 zapakowanie, nadanie lub załadunek towaru niebezpiecznego bez wymaganego oznakowania sztuk 

przesyłki lub opakowania zbiorczego albo w nieprawidłowo oznakowanych sztukach przesyłki lub 

opakowaniach zbiorczych – dla każdego numeru UN 

 nadanie, napełnienie lub załadunek towarem niebezpiecznym nieprawidłowo oznakowanego środka 

transportu, cysterny, pojazdu-baterii lub kontenera 

 nadanie towaru niebezpiecznego nieprawidłowo sklasyfikowanego 

 wykonywanie załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego w miejscu publicznym lub na 

obszarze zabudowanym: 

1) bez wymaganego specjalnego zezwolenia właściwej władzy 

2) bez wymaganego powiadomienia właściwej władzy 

 użycie opakowania niezgodnie z instrukcją pakowania 

 nieprzestrzeganie terminów badań okresowych oraz okresów użytkowania opakowań 

32. Inne stwierdzone nieprawidłowości lub uwagi: 
 

33. 
Imię, nazwisko, stanowisko służbowe, organ (jednostka), w imieniu którego (której) została 
przeprowadzona kontrola, i podpis osoby (osób) przeprowadzającej (przeprowadzających) 
kontrolę: 
 


