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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 niebezpiecz-
nych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe warunki i zakres kursów poczàtko-
wych dla kandydatów na doradców i kursów do-
skonalàcych dla doradców;

2) szczegó∏owe warunki, zakres i form´ egzaminu dla
kandydatów na doradców oraz dla doradców, zwa-
nego dalej „egzaminem”;

3) wysokoÊç op∏at za sprawdzenie kwalifikacji kandy-
datów na doradców i doradców oraz wysokoÊç wy-

nagrodzenia cz∏onków komisji sprawdzajàcych ich
kwalifikacje;

4) wzór Êwiadectwa doradcy.

§ 2. Kursy poczàtkowe i kursy doskonalàce organi-
zowane sà w formie zaj´ç dydaktycznych prowadzo-
nych przez wyk∏adowców.

§ 3. 1. Podmiot prowadzàcy kursy poczàtkowe i kur-
sy 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 dodat-
kowej osoby.

§ 4. 1. Godzina lekcyjna kursów poczàtkowych i do-
skonalàcych trwa 45 minut.

2. Czas trwania kursu poczàtkowego i doskonalàce-
go w ciàgu jednego dnia nie mo˝e przekroczyç 8 go-
dzin lekcyjnych.

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktu-
ry (Dz. U. Nr 32, poz. 302).



3. Minimalny czas trwania kursu poczàtkowego wy-
nosi 32 godziny lekcyjne.

§ 5. 1. Zakres kursu poczàtkowego okreÊla za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Zakres kursu doskonalàcego uwzgl´dnia nowe
lub zmienione regulacje prawne oraz rozwiàzania me-
rytoryczne dotyczàce zagadnieƒ przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych.

§ 6. Osoba, która ukoƒczy∏a kurs poczàtkowy lub
kurs doskonalàcy, otrzymuje zaÊwiadczenie wydawane
przez podmiot prowadzàcy kurs.

§ 7. 1. Egzaminy przeprowadza si´ w ka˝dym woje-
wództwie co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.

2. Terminy oraz miejsca przeprowadzania egzami-
nów wyznacza wojewódzki inspektor transportu dro-
gowego.

3. Terminy oraz miejsca, o których mowa w ust. 2,
podaje si´ do publicznej wiadomoÊci najpóêniej na
14 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu, w formie
og∏oszenia, w siedzibie wojewódzkiego inspektora
transportu drogowego oraz na stronach internetowych
G∏ównego Inspektora Transportu Drogowego.

§ 8. 1. Egzamin obejmuje sprawdzenie wiedzy i ro-
zumienia zagadnieƒ w zakresie okreÊlonym w za∏àczni-
ku nr 1 do rozporzàdzenia, z uwzgl´dnieniem, w szcze-
gólnoÊci:

1) ogólnych Êrodków zapobiegawczych i Êrodków
bezpieczeƒstwa stosowanych w przewozie drogo-
wym towarów niebezpiecznych;

2) klasyfikacji towarów niebezpiecznych;

3) przepisów dotyczàcych pakowania, przewozu w cy-
sternach oraz przewozu luzem towarów niebez-
piecznych;

4) oznakowania i nalepek ostrzegawczych;

5) dokumentów wymaganych w zwiàzku z przewozem.

2. Egzamin przeprowadza si´ w formie pisemnej
obejmujàcej: cz´Êç testowà sk∏adajàcà si´ z trzech ze-
stawów pytaƒ odpowiadajàcych poszczególnym mo-
du∏om, okreÊlonym w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdze-
nia, oraz çwiczenie praktyczne z zakresu obowiàzków
doradcy.

3. Pytania testowe i çwiczenia praktyczne, o których
mowa w ust. 2, pochodzà z katalogu pytaƒ i çwiczeƒ
egzaminacyjnych, zatwierdzonego przez G∏ównego In-
spektora Transportu Drogowego.

§ 9. 1. Egzamin przeprowadza komisja egzamina-
cyjna sk∏adajàca si´ z:

1) przewodniczàcego;

2) dwóch cz∏onków;

3) sekretarza.

2. Przewodniczàcym komisji egzaminacyjnej mo-
˝e byç osoba posiadajàca uprawnienia doradcy,

a cz∏onkami komisji osoby posiadajàce takie upraw-
nienia albo osoby posiadajàce wy˝sze wykszta∏cenie
i co najmniej oÊmioletnià praktyk´ zawodowà w dzie-
dzinie:

1) w∏aÊciwoÊci towarów niebezpiecznych;

2) konstrukcji i eksploatacji opakowaƒ, cystern i pojaz-
dów przeznaczonych do ich przewozu;

3) ratownictwa drogowego i chemicznego;

4) ochrony przeciwpo˝arowej lub

5) bezpieczeƒstwa ruchu drogowego.

§ 10. Do egzaminu mogà przystàpiç osoby, które
w terminie co najmniej 7 dni przed jego przeprowadze-
niem z∏o˝y∏y do wojewódzkiego inspektora transportu
drogowego wniosek o dopuszczenie do egzaminu,
wraz z zaÊwiadczeniem, o którym mowa w § 5, oraz do-
wodem uiszczenia op∏aty, o której mowa w § 13.

§ 11. Egzamin uwa˝a si´ za zdany w przypadku
udzielenia co najmniej 80% prawid∏owych odpowiedzi
na pytania zawarte w cz´Êci testowej oraz rozwiàzania
w co najmniej 80% çwiczenia praktycznego.

§ 12. 1. Z posiedzenia komisji egzaminacyjnej spo-
rzàdza si´ protokó∏, zawierajàcy wyniki egzaminu, któ-
ry podpisujà przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej
oraz pozostali jej cz∏onkowie.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, przewodniczà-
cy komisji egzaminacyjnej przekazuje, w terminie do
7 dni od dnia zakoƒczenia egzaminu, wojewódzkiemu
inspektorowi transportu drogowego.

§ 13. Ustala si´ op∏at´ za egzamin w wysokoÊci
400 z∏.

§ 14. 1. Cz∏onkom komisji egzaminacyjnej przys∏u-
guje wynagrodzenie w wysokoÊci:

1) 150 z∏otych — dla przewodniczàcego;

2) 120 z∏otych — dla innych cz∏onków komisji;

3) 80 z∏otych — dla sekretarza.

2. Je˝eli liczba egzaminowanych przewy˝sza
10 osób, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ule-
ga zwi´kszeniu:

1) o 10 z∏otych za ka˝dà dodatkowà osob´ — dla prze-
wodniczàcego;

2) o 8 z∏otych za ka˝dà dodatkowà osob´ — dla innych
cz∏onków komisji;

3) o 6 z∏otych za ka˝dà dodatkowà osob´ — dla sekre-
tarza.

§ 15. Wzór Êwiadectwa doradcy okreÊla za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2013)

Za∏àcznik nr 1
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