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2012
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia cz∏onków komisji egzaminacyjnej powo∏anej przez podmiot prowadzàcy kurs dokszta∏cajàcy dla kierowców przewo˝àcych towary niebezpieczne.
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. 1. Z tytu∏u przeprowadzenia egzaminu, cz∏onkom komisji egzaminacyjnej powo∏anej przez podmiot
prowadzàcy kurs dokszta∏cajàcy dla kierowców przewo˝àcych towary niebezpieczne, przys∏uguje wynagrodzenie w wysokoÊci:
1) 120 z∏otych — dla przewodniczàcego komisji;
2) 100 z∏otych — dla ka˝dego z pozosta∏ych cz∏onków
komisji.
———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

2. Je˝eli liczba egzaminowanych przewy˝sza
10 osób, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zwi´kszeniu:
1) o 10 z∏otych za ka˝dà dodatkowà osob´ — dla przewodniczàcego komisji;
2) o 8 z∏otych za ka˝dà dodatkowà osob´ — dla ka˝dego z pozosta∏ych cz∏onków komisji.
3. Je˝eli ∏àczny czas trwania egzaminu w ciàgu dnia
przekracza 120 minut, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zwi´ksza si´ o 40 z∏otych za ka˝de dodatkowe 60 minut.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at

2013
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie uzyskiwania Êwiadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeƒstwa w zakresie transportu
drogowego towarów niebezpiecznych.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 28 paêdziernika
2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owe warunki i zakres kursów poczàtkowych dla kandydatów na doradców i kursów doskonalàcych dla doradców;
2) szczegó∏owe warunki, zakres i form´ egzaminu dla
kandydatów na doradców oraz dla doradców, zwanego dalej „egzaminem”;
3) wysokoÊç op∏at za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na doradców i doradców oraz wysokoÊç wy———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

nagrodzenia cz∏onków komisji sprawdzajàcych ich
kwalifikacje;
4) wzór Êwiadectwa doradcy.
§ 2. Kursy poczàtkowe i kursy doskonalàce organizowane sà w formie zaj´ç dydaktycznych prowadzonych przez wyk∏adowców.
§ 3. 1. Podmiot prowadzàcy kursy poczàtkowe i kursy doskonalàce przeprowadza zaj´cia dydaktyczne
w salach wyk∏adowych o powierzchni nie mniejszej ni˝
30 m2, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Je˝eli z sali wyk∏adowej korzysta jednoczeÊnie
wi´cej ni˝ 20 osób, to powierzchnia okreÊlona w ust. 1
powinna zostaç zwi´kszona o 1 m2 — dla ka˝dej dodatkowej osoby.
§ 4. 1. Godzina lekcyjna kursów poczàtkowych i doskonalàcych trwa 45 minut.
2. Czas trwania kursu poczàtkowego i doskonalàcego w ciàgu jednego dnia nie mo˝e przekroczyç 8 godzin lekcyjnych.

