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CZĘŚĆ 3 
 

Wykaz towarów niebezpiecznych, przepisy 
szczególne oraz wyłączenia dotyczące 

towarów niebezpiecznych pakowanych  
w ilościach ograniczonych i wyłączonych 
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DZIAŁ 3.1 

PRZEPISY OGÓLNE 

3.1.1 Wstęp 

Poza przepisami wskazanymi w tabeli zawartej w niniejszej części, powinny być 
dodatkowo przestrzegane przepisy ogólne z każdej części, działu i rozdziału. Przepisy te 
nie są podane w tabelach. Jeżeli przepis ogólny pozostaje w sprzeczności z przepisem 
szczególnym, to stosuje się przepis szczególny. 

3.1.2 Prawidłowa nazwa przewozowa 

UWAGA: W odniesieniu do prawidłowych nazw przewozowych stosowanych przy 
przewozie próbek, patrz 2.1.4.1. 

3.1.2.1 Prawidłowa nazwa przewozowa stanowi część pozycji tabeli A w dziale 3.2 najściślej 
opisującą wymieniony w niej towar i jest zapisana wielkimi literami (integralną częścią 
prawidłowej nazwy przewozowej są również: cyfry, litery greckie, przedrostki „sec”, 
„tert” oraz litery „m”, „n”, „o”, „p”). W nawiasie następującym po prawidłowej nazwie 
przewozowej może być podana nazwa alternatywna, równoważna prawidłowej nazwie 
przewozowej, np. ETANOL (ALKOHOL ETYLOWY). Części opisowe pozycji tabeli A 
zapisane małymi literami nie stanowią części prawidłowej nazwy przewozowej. 

3.1.2.2 Jeżeli spójniki „i” lub „lub” zapisane są małymi literami lub poszczególne człony nazwy 
oddzielone są przecinkami, to w dokumencie przewozowym lub w oznakowaniu sztuki 
przesyłki może nie być konieczne umieszczanie całej nazwy zawartej w danej pozycji. 
Ma to zastosowanie w szczególności do pozycji, w których pod jednym numerem UN 
występuje kombinacja różnych nazw. Poniżej podano przykłady ilustrujące wybór 
prawidłowej nazwy przewozowej dla takich pozycji: 

(a) UN 1057 ZAPALNICZKI lub POJEMNIKI DO NAPEŁNIANIA ZAPALNICZEK 
- prawidłową nazwą przewozową jest odpowiednia nazwa wybrana z poniższych: 

ZAPALNICZKI, 

POJEMNIKI DO NAPEŁNIANIA ZAPALNICZEK; 

(b) UN 2793 WIÓRY, OPIŁKI lub SKRAWKI METALI ŻELAZNYCH, w postaci 
podatnej na samonagrzewanie. Prawidłową nazwą przewozową jest odpowiednia 
nazwa wybrana z poniższych: 

WIÓRY METALI ŻELAZNYCH, 

OPIŁKI METALI ŻELAZNYCH, 

SKRAWKI METALI ŻELAZNYCH. 

3.1.2.3 Prawidłowe nazwy przewozowe mogą być użyte odpowiednio w liczbie pojedynczej lub 
mnogiej. Ponadto, jeżeli jako część prawidłowej nazwy przewozowej użyte są wyrazy 
precyzujące, to kolejność ich zapisu w dokumentach lub w oznakowaniu sztuki przesyłki 
jest dowolna. Na przykład nazwa „DWUMETYLOAMINA, ROZTWÓR WODNY” 
może być zapisana jako „ROZTWÓR WODNY DWUMETYLOAMINY”. W 
odniesieniu do materiałów klasy 1 dopuszcza się stosowanie nazw handlowych lub 
wojskowych, które zawierają prawidłową nazwę przewozową uzupełnioną opisem. 

3.1.2.4 Wiele materiałów występuje pod innymi pozycjami w postaci ciekłej i stałej (patrz 
definicje materiału ciekłego i materiału stałego, podane pod 1.2.1) lub w postaci stałej i w 
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roztworze. Materiały takie mają odrębne numery UN, które nie muszą następować 
bezpośrednio po sobie 1. 

3.1.2.5 W przypadku materiału stałego, zgodnego z definicją podaną pod 1.2.1, nadawanego do 
przewozu w stanie stopionym, prawidłowa nazwa przewozowa powinna być uzupełniona 
wyrazem precyzującym „STOPIONY” (np. ALKILOFENOL, STAŁY, I.N.O., 
STOPIONY), o ile wyraz ten nie jest już zawarty w nazwie materiału zapisanej wielkimi 
literami w tabeli A w dziale 3.2. 

3.1.2.6 Jeżeli z powodu skłonności materiału do niebezpiecznej reakcji w normalnych warunkach 
przewozu jego przewóz bez stabilizacji jest zabroniony na podstawie przepisów 2.2.x.2, 
to prawidłowa nazwa przewozowa materiału ze stabilizatorem powinna zawierać wyraz 
„STABILIZOWANY(A)” (np. „MATERIAŁ CIEKŁY TRUJ ĄCY, ORGANICZNY, 
I.N.O., STABILIZOWANY”). Wymaganie to nie dotyczy materiałów samoreaktywnych 
i nadtlenków organicznych oraz przypadków, gdy wymieniony wyraz zawarty jest w 
nazwie pisanej wielkimi literami, podanej w kolumnie (2) w tabeli A w dziale 3.2. 

Jeżeli w celu stabilizacji materiałów zapobiegającej niebezpiecznemu wzrostowi 
ciśnienia stosuje się kontrolowanie temperatury, to: 

(a) dla cieczy: w przypadku TSR niższej lub równej 50°C powinien być stosowany 
przepis 2.2.41.1.17, przepis szczególny V8 z działu 7.2, przepis szczególny S4 z 
działu 8.5 oraz przepisy działu 9.6; w przypadku przewozu w DPPL i w cysternach 
mają zastosowanie wszystkie przepisy dotyczące UN 3239 (patrz w szczególności 
4.1.7.2, instrukcja pakowania IBC520 oraz 4.2.1.13); 

(b) dla gazów: warunki przewozu powinny być zatwierdzone przez właściwą władzę. 

3.1.2.7 Wodziany mogą być przewożone pod prawidłową nazwą przewozową materiału w 
postaci bezwodnej. 

3.1.2.8 Nazwy ogólne lub „inaczej nieokreślone” (I.N.O.) 

3.1.2.8.1 Prawidłowe nazwy przewozowe ogólne i „I.N.O.”, którym przyporządkowano przepis 
szczególny 274 lub 318 w kolumnie (6) tabeli A w dziale 3.2, powinny być uzupełnione 
nazwą techniczną towarów, o ile przepisy krajowe lub umowa międzynarodowa nie 
zakazują ujawnienia nazwy materiału podlegającego specjalnej kontroli. W przypadku 
materiałów wybuchowych klasy 1 opis towaru niebezpiecznego może być uzupełniony 
nazwami handlowymi lub stosowanymi w wojsku. Nazwy techniczne powinny być 
podane w nawiasach, bezpośrednio po prawidłowej nazwie przewozowej. Mogą być 
również dodane wyrazy „zawiera”, „zawierający”, „mieszanina”, „roztwór”, itp. oraz 
zawartość procentowa składnika technicznego, np. „UN 1993 MATERIAŁ CIEKŁY 
ZAPALNY, I.N.O. (ZAWIERA KSYLEN I BENZEN), 3, II”. 

3.1.2.8.1.1 Jako nazwa techniczna powinna być użyta zwyczajowa nazwa chemiczna lub nazwa 
biologiczna lub inna, aktualnie stosowana w poradnikach naukowych i technicznych, 
czasopismach i publikacjach. Nie powinny być używane do tego celu nazwy handlowe. 
W przypadku pestycydów, powinny być używane wyłącznie nazwy zwyczajowe ISO, 
nazwy zawarte w dokumencie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „The WHO 
Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification” 
lub nazwy substancji aktywnych. 

3.1.2.8.1.2 Jeżeli mieszanina towarów niebezpiecznych opisana jest za pomocą jednej z nazw 
„ogólnych” lub „I.N.O.”, dla której ma zastosowanie przepis szczególny 274 wskazany 
w kolumnie (6) tabeli A w dziale 3.2, to należy podać nazwy najwyżej dwóch składników 
decydujących o zagrożeniu (zagrożeniach) stwarzanych przez taką mieszaninę, chyba, że 

                                                 
1  Np. UN 1665 NITROKSYLENY, CIEKŁE i UN 3447 NITROKSYLENY, STAŁE. 
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przepisy krajowe lub umowa międzynarodowa zakazują ich ujawnienia, ponieważ są to 
materiały podlegające specjalnej kontroli. Jeżeli sztuka przesyłki zawierająca mieszaninę 
oznakowana jest nalepką ostrzegawczą wskazującą zagrożenie dodatkowe, to jedna z 
dwóch nazw technicznych umieszczonych w nawiasach powinna być nazwą składnika 
powodującego konieczność stosowania tej nalepki. 

UWAGA: Patrz 5.4.1.2.2. 

3.1.2.8.1.3 Poniżej podano przykłady ilustrujące dobór prawidłowej nazwy przewozowej, 
uzupełnionej nazwą techniczną materiału, dla pozycji I.N.O. i ogólnej, o których mowa: 

UN 2902 PESTYCYD CIEKŁY, TRUJĄCY, I.N.O. (drazoksolon), 
UN 3394 MATERIAŁ METALOORGANICZNY, CIEKŁY, PIROFORYCZNY, 

REAGUJĄCY Z WODĄ (trójmetylogal). 

3.1.3 Roztwory  lub mieszaniny  

UWAGA: Jeżeli materiał jest konkretnie wymieniony z nazwy w tabeli A w dziale 3.2, to 
podczas przewozu powinna być stosowana jego prawidłowa nazwa przewozowa, zawarta 
w kolumnie (2) w tabeli A w dziale 3.2. Takie materiały mogą zawierać zanieczyszczenia 
techniczne (np. pochodzące z procesu produkcyjnego) lub dodatki dla poprawy ich 
stabilności lub w innych celach, które nie mają wpływu na ich klasyfikację. Jednakże, 
materiał wymieniony z nazwy, zawierający zanieczyszczenia techniczne lub dodatki dla 
poprawy jego stabilności lub w innych celach, które mają wpływ na ich klasyfikację, 
powinien być uważany za roztwór lub mieszaninę (patrz 2.1.3.3).  

3.1.3.1 Roztwór lub mieszanina nie podlega przepisom ADR, jeżeli ich charakterystyki, 
właściwości, postać lub stan fizyczny są tego rodzaju, że nie spełniają kryteriów, 
włącznie z kryteriami wynikającymi z doświadczenia ludzkiego, co uniemożliwia 
włączenie takiego roztworu lub mieszaniny do jakiejkolwiek klasy. 

3.1.3.2 Roztwór lub mieszanina, składające się z prostej substancji dominującej, wymienionej z 
nazwy w Tabeli A w Dziale 3.2 i jednej lub więcej substancji niepodlegających 
przepisom ADR, lub śladowych ilości jednej lub więcej substancji wymienionych z 
nazwy w Tabeli A w Dziale 3.2, powinien być zaliczony do numeru UN i prawidłowej 
nazwy przewozowej substancji dominującej, wymienionej z nazwy w Tabeli A w Dziale 
3.2, za wyjątkiem gdy: 

(a) Roztwór lub mieszanina jest wymieniona z nazwy w Tabeli A w Dziale 3.2; 

(b) Nazwa i opis substancji wymienionej z nazwy w Tabeli A w Dziale 3.2 
szczegółowo wskazują, że mają one zastosowanie tylko do czystej substancji; 

(c) Klasa, kod klasyfikacyjny, grupa pakowania lub stan fizyczny roztworu lub 
mieszaniny są odmienne od takich danych dotyczących substancji wymienionej z 
nazwy w Tabeli A w Dziale 3.2; lub 

(d) Charakterystyki zagrożeń i właściwości roztworu lub mieszaniny wskazują na 
konieczność podjęcia działań ratowniczych, różnych od wymaganych dla 
substancji wymienionej z nazwy w Tabeli A w Dziale 3.2. 

Wyrazy zastrzeżone, takie jak „ROZTWÓR” lub „MIESZANINA”, powinny być dodane 
jako część prawidłowej nazwy przewozowej, np. „ACETON W ROZTWORZE”. 
Ponadto, po podstawowym opisie roztworu lub mieszaniny może być podane stężenie w 
nich głównego składnika, np. „ACETON, ROZTWÓR 75%”. 

3.1.3.3 Roztwór lub mieszanina, które nie są wymienione z nazwy w Tabeli A w Dziale 3.2, i 
które składają się z dwóch lub więcej towarów niebezpiecznych, powinny być zaliczone 
do pozycji, która składając się z prawidłowej nazwy przewozowej, opisu, klasy, kodu 
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klasyfikacyjnego i grupy pakowania, pozwoli bardziej precyzyjnie opisać roztwór lub 
mieszaninę. 
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DZIAŁ 3.2 

WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 

3.2.1 Tabela A: Wykaz towarów niebezpiecznych 

Objaśnienia 

Przyjęto zasadę, że każdy wiersz tabeli A dotyczy materiału (materiałów) lub przedmiotu 
(przedmiotów) objętego (objętych) odpowiednim numerem UN. Jednakże, w przypadku 
materiałów lub przedmiotów, które objęte są jednym numerem UN, ale mają różne 
właściwości chemiczne, fizyczne lub odmienne warunki przewozu, może występować kilka 
następujących po sobie wierszy z tym samym numerem UN. 

Każda z kolumn tabeli A przeznaczona jest dla określonego zagadnienia, zgodnie ze 
objaśnieniami podanymi poniżej. Przecięcie kolumny i wiersza (komórka) zawiera 
informację dotyczącą zagadnienia objętego tą kolumną i odnoszącą się do materiału 
(materiałów) lub przedmiotu (przedmiotów) objętego (objętych) tym wierszem, przy czym: 

- komórki w kolumnach (1) do (4) opisują materiał (materiały) lub przedmiot 
(przedmioty) objęty (objęte) tym wierszem (informacja dodatkowa w tym zakresie 
może być podana w kolumnie (6) za pomocą przepisów szczególnych); 

- kolejne komórki podają odpowiednie przepisy szczególne w formie pełnej informacji 
lub kodów. Kody wskazują wymagania szczegółowe, które można znaleźć w części, 
dziale, rozdziale lub podrozdziale wskazanych w objaśnieniach podanych poniżej. 
Pusta komórka oznacza, że brak jest przepisów szczególnych i należy stosować tylko 
przepisy ogólne, albo, że pozostają w mocy ograniczenia przewozowe zawarte w 
objaśnieniach. 

W komórkach nie są podawane przepisy ogólne. Można je znaleźć w części, dziale, 
rozdziale lub podrozdziale wskazanych w objaśnieniach podanych poniżej dla każdej 
kolumny. 

Objaśnienia do kolumn: 

Kolumna (1) „Nr UN” 

Zawiera numer UN: 

- niebezpiecznego materiału lub przedmiotu, jeżeli został on zaliczony do 
własnego, szczegółowego numeru UN; lub 

- pozycji ogólnej lub i.n.o., do której powinny być zaliczone materiały 
lub przedmioty niebezpieczne niewymienione z nazwy, na podstawie 
kryteriów („drzew decyzyjnych”) podanych w części 2. 

Kolumna (2) „Nazwa i opis” 

Zawiera, pisaną wielkimi literami, nazwę materiału lub przedmiotu, jeżeli 
został on zaliczony do własnego, szczegółowego numeru UN, lub nazwę 
pozycji ogólnej lub i.n.o., do której ten materiał lub przedmiot został 
zaliczony na podstawie kryteriów („drzew decyzyjnych”) podanych 
w części 2. Nazwa ta powinna być użyta jako prawidłowa nazwa 
przewozowa lub, jeżeli jest to wymagane, jako część prawidłowej nazwy 
przewozowej (w odniesieniu do szczegółów dotyczących prawidłowej 
nazwy przewozowej, patrz 3.1.2). 

Jeżeli dla określonego materiału lub przedmiotu występuje zróżnicowanie 
klasyfikacji lub warunków przewozu, to po prawidłowej nazwie 
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przewozowej dodawany jest małymi literami opis wyjaśniający zakres danej 
pozycji w tabeli. 

Kolumna (3a) „Klasa” 

Zawiera numer klasy, której tytuł obejmuje materiał lub przedmiot 
niebezpieczny. Numer klasy przypisany jest zgodnie z procedurami 
i kryteriami części 2. 

Kolumna (3b) „Kod klasyfikacyjny” 

Zawiera kod klasyfikacyjny niebezpiecznego materiału lub przedmiotu, 
przy czym: 

- dla niebezpiecznych materiałów lub przedmiotów klasy 1, kod zawiera 
numer podklasy i literę grupy zgodności, które przypisane są zgodnie z 
procedurami i kryteriami podanymi pod 2.2.1.1.4; 

- dla niebezpiecznych materiałów lub przedmiotów klasy 2, kod zawiera 
numer i literę grupy zagrożenia, które opisane są pod 2.2.2.1.2 i 
2.2.2.1.3. 

- dla niebezpiecznych materiałów lub przedmiotów klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9, kody opisane są pod 2.2.x.1.2 1; 

- niebezpieczne materiały lub przedmioty klasy 7 nie mają kodu 
klasyfikacyjnego. 

Kolumna (4) „Grupa pakowania” 

Zawiera numer(y) (I, II lub III) grupy pakowania, do której został zaliczony 
materiał niebezpieczny. Numery grup pakowania określane są na podstawie 
procedur i kryteriów podanych w części 2. Niektóre materiały 
i przedmioty nie są zaliczone do grup pakowania. 

Kolumna (5) „Nalepki” 

Zawiera numer wzoru nalepki (patrz 5.2.2.2 i 5.3.1.7), która powinna być 
umieszczona na sztukach przesyłki, kontenerach, kontenerach-cysternach, 
cysternach przenośnych, wieloelementowych kontenerach do gazu (MEGC) 
i pojazdach. Jednakżedla materiałów lub przedmiotów klasy 7, symbol 7X 
oznacza nalepkę według wzoru nr 7A, 7B lub 7C, odpowiednio do 
kategorii (patrz 5.1.5.3.4 i 5.2.2.1.11.1) lub nalepkę nr 7D (patrz 5.3.1.1.3 i 
5.3.1.7.2); 

Przepisy ogólne dotyczące stosowania nalepek (tzn. numery nalepek i ich 
umiejscowienie) podane są dla sztuk przesyłki pod 5.2.2.1, a dla 
kontenerów, kontenerów-cystern, wieloelementowych kontenerów do gazu 
(MEGC), cystern przenośnych i pojazdów pod 5.3.1. 

UWAGA: Powyższe przepisy dotyczące stosowania nalepek mogą być 
zmienione na podstawie przepisów szczególnych wskazanych w kolumnie 
(6). 

Kolumna (6) „Przepisy szczególne” 

Zawiera kody numeryczne przepisów szczególnych, które powinny być 
stosowane. Przepisy te dotyczą szerokiej grupy zagadnień, związanych 

                                                 
1 Litera „x” oznacza numer klasy materiału lub przedmiotu pisany bez kropki dzielącej, jeśli występuje ona 

w numerze klasy. 
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głównie z zawartością kolumn (1) do (5) (np. zakazów przewozu, wyłączeń 
spod przepisów, objaśnień dotyczących klasyfikacji materiałów 
niebezpiecznych w określonej postaci oraz przepisów o dodatkowym 
oznakowaniu i stosowaniu nalepek). Przepisy te podane są w porządku 
numerycznym w dziale 3.3. Jeżeli dla danego materiału komórka 
w kolumnie (6) jest pusta, to w odniesieniu do zawartości kolumn (1) do (5) 
nie mają zastosowania żadne przepisy szczególne. 

Kolumna (7a) „Ilości Ograniczone”  

W kolumnie tej podano maksymalną ilość towaru na opakowanie 
wewnętrzne lub przedmiot dla towarów niebezpiecznych przewożonych 
jako ilości ograniczone, zgodnie z działem 3.4. 

Kolumna (7b) „Ilości Wyłączone” 

Zawiera kod alfanumeryczny o następującym znaczeniu: 

- „E0” oznacza, że dla towarów niebezpiecznych zapakowanych w 
ilościach wyłączonych brak jest wyłączenia spod przepisów ADR; 

- Pozostałe kody alfanumeryczne rozpoczynające się od litery „E” 
oznaczają, że przepisy ADR nie mają zastosowania, jeżeli spełnione 
są warunki podane w Dziale 3.5. 

Kolumna (8) „Instrukcje pakowania” 

Zawiera kody alfanumeryczne obowiązujących instrukcji pakowania: 

- kody alfanumeryczne rozpoczynające się od litery „P” wskazują 
instrukcje pakowania dotyczące opakowań i naczyń (z wyjątkiem DPPL 
i dużych opakowań), a od litery „R” - instrukcje pakowania dotyczące 
opakowań metalowych lekkich. Instrukcje te, wymienione w porządku 
numerycznym, podane pod 4.1.4.1, wyszczególniają opakowania i 
naczynia, które są dopuszczone do stosowania. Instrukcje wskazują 
również, które z ogólnych przepisów pakowania podanych pod 4.1.1, 
4.1.2 i 4.1.3 oraz przepisów szczególnych podanych pod 4.1.5, 4.1.6, 
4.1.7, 4.1.8 i 4.1.9, powinny być spełnione. Jeżeli komórka w kolumnie 
(8) nie zawiera kodu rozpoczynającego się od liter „P” lub „R”, to dany 
towar niebezpieczny nie może być przewożony w opakowaniach; 

- kody alfanumeryczne rozpoczynające się od liter „IBC” wskazują 
instrukcje pakowania dotyczące dużych pojemników do przewozu luzem 
(DPPL). Instrukcje te, wymienione w porządku numerycznym, podane 
pod 4.1.4.2, wyszczególniają DPPL, które są dopuszczone do 
stosowania. Instrukcje wskazują również, które z ogólnych przepisów 
pakowania podanych pod 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 oraz przepisów 
szczególnych podanych pod 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 i 4.1.9, powinny 
być spełnione. Jeżeli komórka w kolumnie (8) nie zawiera kodu 
rozpoczynającego się od liter „IBC”, to dany towar niebezpieczny nie 
może być przewożony w DPPL; 

- kody alfanumeryczne rozpoczynające się od liter „LP” wskazują 
instrukcje pakowania dotyczące dużych opakowań Instrukcje te, 
wymienione w porządku numerycznym, podane pod 4.1.4.3, 
wyszczególnione  duże opakowania, które są dopuszczone do 
stosowania. Instrukcje wskazują również, które z ogólnych przepisów 
pakowania podanych pod 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 oraz przepisów 
szczególnych podanych pod 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 i 4.1.9, powinny 
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być spełnione . Jeżeli komórka w kolumnie (8) nie zawiera kodu 
rozpoczynającego się od liter „LP”, to dany towar  niebezpieczny nie 
może być przewożony w dużym opakowaniu; 

UWAGA: Instrukcje pakowania, o których mowa powyżej, mogą być 
zmienione na podstawie przepisów szczególnych wskazanych w kolumnie 
(9a). 

Kolumna (9a) „Szczególne przepisy pakowania” 

Zawiera kody alfanumeryczne obowiązujących przepisów szczególnych 
pakowania: 

- kody alfanumeryczne rozpoczynające się  od liter „PP” lub „RR”, 
wskazują przepisy szczególne pakowania dotyczące opakowań i naczyń 
(z wyjątkiem DPPL i dużych opakowań), które powinny być spełnione  
dodatkowo. Przepisy te podano pod 4.1.4.1, na końcu odpowiednich 
instrukcji pakowania wskazanych w kolumnie (8) (poprzedzonych literą 
„P” lub „R”). Jeżeli komórka w kolumnie (9a) nie zawiera kodu 
rozpoczynającego się od liter „PP” lub „RR”, to przepisy szczególne 
pakowania podane na końcu odpowiednich instrukcji nie mają 
zastosowania; 

- kody alfanumeryczne, rozpoczynające się od litery „B” lub od liter 
„BB”, wskazują przepisy szczególne pakowania dotyczące DPPL, które 
powinny być spełnione dodatkowo. Przepisy te podano pod 4.1.4.2, na 
końcu odpowiednich instrukcji pakowania wskazanych w kolumnie (8) 
(poprzedzonych literami „IBC”). Jeżeli komórka w kolumnie (9a) nie 
zawiera kodu rozpoczynającego się od litery „B” lub liter „BB”, to 
przepisy szczególne pakowania podane na końcu odpowiednich 
instrukcji nie mają zastosowania; 

- kody alfanumeryczne, rozpoczynające się od litery „L” wskazują 
przepisy szczególne pakowania dotyczące dużych opakowań, które 
powinny być spełnione dodatkowo. Przepisy te podano pod 4.1.4.3, na 
końcu odpowiednich instrukcji pakowania wskazanych w kolumnie (8) 
(poprzedzonych literami „LP”). Jeżeli komórka w kolumnie (9a) nie 
zawiera kodu rozpoczynającego się od litery „L”, to przepisy szczególne 
pakowania podane na końcu odpowiednich instrukcji nie mają 
zastosowania. 

Kolumna (9b) „Przepisy dotyczące pakowania razem” 

Zawiera kody alfanumeryczne, rozpoczynające się od liter „MP”, 
dotyczące obowiązujących przepisów o pakowaniu razem. Przepisy te 
podano w porządku numerycznym pod 4.1.10. Jeżeli komórka w kolumnie 
(9b) nie zawiera kodu rozpoczynającego się od liter „MP”, to stosuje się 
tylko przepisy ogólne (patrz 4.1.1.5 i 4.1.1.6). 

Kolumna (10) „Instrukcje dla cystern przenośnych i kontenerów do przewozu luzem” 

Zawiera kod alfanumeryczny przypisany do instrukcji dla cystern 
przenośnych, zgodnie z przepisami podanymi pod 4.2.5.2.1 do 4.2.5.2.4 
i 4.2.5.2.6. Instrukcja ta odpowiada najmniej ostrym przepisom 
zatwierdzonym dla przewozu danego materiału w cysternie przenośnej. 
Kody wskazujące inne instrukcje dla innych cystern przenośnych 
dopuszczonych również do przewozu tego materiału podane są pod 
4.2.5.2.5. Jeżeli kod nie został wskazany, to przewóz w cysternach 
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przenośnych jest dozwolony pod warunkiem, że zezwoli na to właściwa 
władza, jak podano pod 6.7.1.3. 

Przepisy ogólne dotyczące projektowania, budowy, wyposażenia, 
zatwierdzenia typu, badania i znakowania cystern przenośnych zawarte są 
w dziale 6.7. Przepisy ogólne dotyczące używania (np. napełniania) 
podane są pod 4.2.1 do 4.2.4. 

Symbol „(M)” oznacza, że materiał może być przewożony w UN MEGC. 

UWAGA: Powyższe wymagania, mogą być zmienione na podstawie 
przepisów szczególnych wskazanych w kolumnie (11). 

Kolumna ta może również zawierać kody alfanumeryczne rozpoczynające 
się od liter „BK” odpowiednio do typów kontenerów do przewozu luzem 
opisanych w dziale 6.11, które mogą być używane do przewozu towarów 
luzem zgodnie z 7.3.1.1(a) i 7.3.2. 

Kolumna (11) „Przepisy szczególne dla cystern przenośnych i kontenerów do przewozu 
luzem” 

Zawiera kody alfanumeryczne przepisów szczególnych dla cystern 
przenośnych, które powinny być stosowane dodatkowo. Kody te, 
rozpoczynające się od liter „TP”, wskazują przepisy szczególne dotyczące 
budowy lub używania cystern przenośnych. Są one podane pod 4.2.5.3. 

UWAGA: Jeżeli jest to technicznie właściwe, to te przepisy szczególne 
mają zastosowanie nie tylko do cystern przenośnych wymienionych w 
kolumnie (10), ale także do cystern przenośnych, które mogą być użyte 
zgodnie z tabelą pod 4.2.5.2.5. 

Kolumna (12) „Kod cysterny dla cystern ADR” 

Zawiera kody alfanumeryczne opisujące typ cysterny, zgodnie z 4.3.3.1.1 
(dla gazów klasy 2) lub 4.3.4.1.1 (dla materiałów klas od 3 do 9). Ten typ 
cysterny odpowiada najniższemu poziomowi wymagań ustalonych dla 
przewozu danego materiału w cysternie. Kody wskazujące inne 
dopuszczone typy cystern podane są pod 4.3.3.1.2 (dla gazów klasy 2) lub 
pod 4.3.4.1.2 (dla materiałów klas od 3 do 9. Jeżeli komórka w tej 
kolumnie nie zawiera żadnego kodu, to przewóz danego materiału 
niebezpiecznego w cysternie jest niedozwolony. 

Jeżeli w kolumnie (12) podany jest kod cysterny dla materiałów stałych (S) 
i dla materiałów ciekłych (L), to dany materiał może być dopuszczony do 
przewozu w stanie stałym lub w stanie ciekłym (stopionym). Odnosi się to 
głównie do materiałów o temperaturze topnienia od 20°C do 180°C. 

Jeżeli w niniejszej kolumnie dla materiału stałego wskazany jest tylko 
kod cysterny dla materiałów ciekłych (L), oznacza to, że materiał ten jest 
kierowany do przewozu w cysternach tylko w stanie ciekłym 
(stopionym). 

Przepisy ogólne dotyczące budowy, wyposażenia, zatwierdzenia typu, 
badania i znakowania, które nie są wskazane w kodzie cysterny, podano 
pod 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 i 6.8.5. Przepisy ogólne dotyczące używania cystern 
(np. maksymalnego stopnia napełnienia lub minimalnego ciśnienia 
próbnego) podane są pod 4.3.1 do 4.3.4. 

Symbol „(M)” umieszczony po kodzie cysterny oznacza, że materiał może 
być również przewożony w pojazdach bateriach lub w wieloelementowych 
kontenerach do gazu (MEGC). 
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Symbol „(+)” umieszczony po kodzie cysterny oznacza, że alternatywne 
używanie cysterny dozwolone jest tylko wówczas, gdy jest to zaznaczone 
w świadectwie dopuszczenia typu. 

Odnośnie do cystern ze wzmocnionych tworzyw sztucznych, patrz 4.4.1 
i dział 6.9; odnośnie do cystern napełnianych podciśnieniowo, patrz 4.5.1 
i dział 6.10. 

UWAGA: Powyższe wymagania mogą być zmienione na podstawie 
przepisów szczególnych wskazanych w kolumnie (13). 

Kolumna (13) „Przepisy szczególne dla cystern ADR” 

Zawiera kody alfanumeryczne przepisów szczególnych dla cystern ADR, 
które powinny być spełnione dodatkowo, przy czym: 

- kody alfanumeryczne rozpoczynające się od liter „TU” wskazują 
przepisy szczególne dotyczące używania cystern, podane pod 4.3.5; 

- kody alfanumeryczne rozpoczynające się od liter „TC” wskazują 
przepisy szczególne dotyczące budowy cystern, podane pod 6.8.4 (a); 

- kody alfanumeryczne rozpoczynające się od liter „TE” wskazują 
przepisy szczególne dotyczące elementów wyposażenia cystern, podane 
pod 6.8.4 (b); 

- kody alfanumeryczne rozpoczynające się od liter „TA” wskazują 
przepisy szczególne dotyczące zatwierdzenia typu, podane pod 6.8.4 (c); 

- kody alfanumeryczne rozpoczynające się od liter „TT” wskazują 
przepisy szczególne dotyczące badań cystern, podane pod 6.8.4 (d); 

- kody alfanumeryczne rozpoczynające się od liter „TM” wskazują 
przepisy szczególne dotyczące znakowania cystern, podane pod 6.8.4 
(e); 

UWAGA: Jeżeli jest to technicznie właściwe, to te przepisy szczególne 
mają zastosowanie nie tylko do cystern wymienionych w kolumnie (12), 
ale także do cystern, które mogą być użyte zgodnie z hierarchiami pod 
4.3.3.1.2 i 4.3.4.1.2. 

Kolumna (14) „Pojazdy do przewozu w cysternach” 

Zawiera kod określający pojazd (włącznie z ciągnikiem przyczep lub 
półprzyczep (patrz 9.1.1) stosowany do przewozu danego materiału w 
cysternie, zgodnie z przepisem podanym pod 7.4.2. Przepisy dotyczące 
budowy i dopuszczenia pojazdu podane są w działach 9.1, 9.2 i 9.7. 

Kolumna (15) „Kategoria transportowa / (Kod ograniczeń przewozu przez   
tunele)” 

W górnej części komórki zawiera cyfrę określającą kategorię transportową, 
do której zaliczony jest materiał lub przedmiot dla celów wyłączenia 
dotyczącego ilości przewożonych w jednostce transportowej (patrz 1.1.3.6). 

 W dolnej części komórki, w nawiasie, zawiera kod ograniczeń przewozu 
przez tunele, określający ograniczenia przejazdu pojazdów przewożących 
dany materiał lub przedmiot przez tunele drogowe. Znaczenia kodów 
podane są dziale 8.6. W przypadku, gdy kod ograniczeń przewozu przez 
tunele nie został przypisany, dolna część komórki zawiera znak „(─)”. 

Kolumna (16) „Przepisy szczególne dotyczące przewozu - Sztuki Przesyłki” 
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Zawiera kody alfanumeryczne rozpoczynające się od litery „V”, 
wskazujące przepisy szczególne (o ile mają zastosowanie) dotyczące 
przewozu w sztukach przesyłki. Przepisy te podane są pod 7.2.4. Przepisy 
ogólne dotyczące przewozu w sztukach przesyłki podane są w działach 7.1 
i 7.2. 

UWAGA: Ponadto, powinny być przestrzegane przepisy szczególne 
dotyczące załadunku, rozładunku i manipulowania ładunkiem, wskazane w 
kolumnie (18). 

Kolumna (17) „Przepisy szczególne dotyczące przewozu - Przewóz Luzem” 

Zawiera kody alfanumeryczne rozpoczynające się od liter „VV”, 
wskazujące odpowiednie przepisy szczególne dotyczące przewozu luzem. 
Przepisy te podane są pod 7.3.3. Jeżeli komórka w tej kolumnie nie 
zawiera żadnego kodu, to przewóz luzem nie jest dozwolony. Przepisy 
ogólne dotyczące przewozu luzem podane są w działach 7.1 i 7.3. 

UWAGA: Ponadto, powinny być przestrzegane przepisy szczególne 
dotyczące załadunku, rozładunku i manipulowania ładunkiem, wskazane w 
kolumnie (18). 

Kolumna (18) „Przepisy szczególne dotyczące przewozu - Załadunek i Rozładunek” 

Zawiera kody alfanumeryczne rozpoczynające się od liter „CV”, 
wskazujące odpowiednie przepisy szczególne dotyczące załadunku, 
rozładunku i manipulowania ładunkiem, podane pod 7.5.11. Jeżeli 
komórka w tej kolumnie nie zawiera żadnego kodu, to mają zastosowanie 
tylko przepisy ogólne (patrz 7.5.1 do 7.5.10). 

Kolumna (19) „Przepisy szczególne dotyczące przewozu - Postępowanie” 

Zawiera kody alfanumeryczne rozpoczynające się od litery „S”, 
wskazujące odpowiednie przepisy szczególne dotyczące postępowania 
związanego z przewozem. Przepisy te podane są w dziale 8.5 i powinny 
być stosowane w uzupełnieniu przepisów podanych w działach 8.1 do 8.4. 
Wskazane przepisy szczególne mają pierwszeństwo przed przepisami 
działów 8.1 do 8.4 w przypadku, gdy pozostają z nimi w sprzeczności. 

Kolumna (20) „Numer rozpoznawczy zagrożenia” 

Zawiera dwu- lub trzycyfrowy numer (w niektórych przypadkach 
poprzedzony literą „X”) - dla materiałów i przedmiotów klas od 2 do 9 lub 
kod klasyfikacyjny (patrz kolumna 3(b)) - dla materiałów i przedmiotów 
klasy 1. W przypadkach określonych pod 5.3.2.1, numer rozpoznawczy 
zagrożenia powinien być umieszczony w górnej części tablicy barwy 
pomarańczowej. Znaczenie numerów rozpoznawczych zagrożeń podano 
pod 5.3.2.3. 
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TABELA A 

LISTA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH  
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