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 Szkolenie zgodnie z rozdziałem 1.3 ADR 
,,Osoba zajmująca się transportem towarów niebezpiecznych“

       - już teraz podejmijcie Państwo stosowne działania 

 
 
 
 
 
 
 
Dla Państwa informacji: 
 
Czas trwania  ok 4 godzin 
Grupa docelowa  Osoby upoważnione i inne osoby odpowiedzialne muszą przedstawić dowody potwierdzające  

specjalistyczną wiedzę oraz aktualizować i pogłębiać tę wiedzę w regularnych odstępach czasu, w 
najlepszym razie w trakcie regularnych zmian przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. 
Ponieważ przepisy (GGVSEB/ADR) zmieniają się co dwa lata, istnieje potrzeba szkolenia 
specjalistów i innych osób odpowiedzialnych co dwa lata. 

Treść szkolenia Prawidłowy załadunek i rozładunek towarów niebezpiecznych 

   • Środki transportu   • Prawidłowy załadunek  • Właściwy rozładunek 
   • Prawidłowe opakowanie   • Zakaz mieszania załadunku 

Szkolenie pracowników ADR • Oznaczenie   • Transport butli gazowych 
   Oznaczenie towarów niebezpiecznych 

Instrukcja według  • Towary niebezpieczne klasy 1 - 9 
   • znak specjalny 

Rozdział 1.3 ADR  • Pomarańczowy znak ostrzegawczy 
   Zachowanie się w sytuacjach awaryjnych z towarami niebezpiecznymi 
   • Wypadki z udziałem towarów niebezpiecznych   • Zagrożenia 
   • Ochrona własna    • Unikać źródeł zapłonu 
   • Powiadomić służby ratunkowe  • Środki pierwszej pomocy 
   • Gaszenie pożarów      • Radzenie sobie z nieszczelnościami 

Termin   W dni robocze i w razie konieczności także w soboty w Wuppertalu i Dortmundzie.  
Szkolenie wewnętrzne Nie ma problemu! Oczywiście wszystkie nasze szkolenia możemy przeprowadzić również jako  

w Państwa firmie  wewnętrzne seminaria w Państwa firmie. Zapraszamy również do omówienia z nami indywidualnych 

szczegółów dotyczących treści i procesu. Realizujemy Państwa indywidualne życzenia dokładnie 
dostosowane do Państwa potrzeb.  

Koszty   Ceny podamy w odpowiedzi na zapytanie! 
Pozostałe informacje • łącznie z kontrolą efektów szkolenia • z certyfikatem ukończenia szkolenia 

   • Instrukcje obsługi dla kierowców dotyczące towarów niebezpiecznych / zabezpieczenia ładunku 
 Jako osoba kontaktowa jestem do Państwa dyspozycji. 
 
Pan          Thomas Ritter 
Tel. / E-mail             0202 / 870 748 12 / ritter@fts-wolmann.de 
 
(pocztą, telefonicznie, za pośrednictwem WhatsApp lub w ramach osobistej konsultacji) 

Ustawowo uregulowane wymagania szkoleniowe w zakresie towarów 
niebezpiecznych można podsumować operacyjnie w jednym zdaniu:  
Wszystkie osoby uczestniczące w operacyjnym łańcuchu transportu  
towarów niebezpiecznych muszą posiadać wystarczającą wiedzę  
na temat przepisów dotyczących substancji niebezpiecznych! 
 
Oprócz specjalisty ds. towarów niebezpiecznych (międzynarodowe)  
prawo dotyczące towarów niebezpiecznych wymaga przeszkolenia  
osób mających kontakt z towarami niebezpiecznymi w codziennej pracy, tzw.  
". . . osób zajmujących się transportem towarów niebezpiecznych" (rozdział 1.3 ADR). 
 
Co specjaliści zakładowi winni być  postrzegani jako niezależni od siebie w odniesieniu do wymogów 
szkoleniowych, tj. nawet jeśli nie jest wymagany specjalista ds. towarów niebezpiecznych, właściwy organ 
administracyjny może zażądać świadectw szkoleniowych. 
 
Niniejsze szkolenie ma na celu szkolenie tzw. osób zaangażowanych (dawniej specjaliści / osoby 
odpowiedzialne według GbV [Rozporządzenie dotyczące specjalisty ds. towarów niebezpiecznych]), 
przekazanie niezbędnej wiedzy w celu samodzielnego przygotowania i realizacji transportów materiałów 
niebezpiecznych. 
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