
Na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.
Nr 125, poz. 1371) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
odbywania praktyki, programy szkolenia oraz sposób
organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadza-
nia egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na in-
spektorów Inspekcji Transportu Drogowego, zwanych
dalej „inspektorami”, a tak˝e obowiàzujàce kryteria
kwalifikacji, z uwzgl´dnieniem czasu trwania praktyki
i wiedzy niezb´dnej dla inspektorów, kryteriów oceny
osób przyst´pujàcych do egzaminu kwalifikacyjnego
oraz trybu jego przeprowadzenia.

§ 2. 1. Przygotowanie pracownika Inspekcji Trans-
portu Drogowego, zwanego dalej „kandydatem”, do
zatrudnienia na stanowisku inspektora odbywa si´
w ramach szeÊciomiesi´cznego kursu specjalistyczne-
go organizowanego przez G∏ównego Inspektora In-
spekcji Transportu Drogowego, zwanego dalej „G∏ów-
nym Inspektorem”.

2. SzeÊciomiesi´czny kurs specjalistyczny, zwany
dalej „kursem specjalistycznym”, obejmuje:

1) praktyk´,

2) szkolenie teoretyczne.

3. Praktyka i szkolenie teoretyczne odbywajà si´
w czasie trwania kursu specjalistycznego.

4. G∏ówny Inspektor koordynuje przebieg kursu
specjalistycznego.

5. List´ kandydatów przedstawiajà G∏ównemu In-
spektorowi wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Trans-
portu Drogowego, zwani dalej „wojewódzkimi inspek-
torami”.

6. Uczestnictwo kandydata w kursie specjalistycz-
nym jest obowiàzkowe, a jego obecnoÊç jest potwier-
dzana podpisem na liÊcie obecnoÊci.

7. Podr´cznik i inne pomoce naukowe oraz wypo-
sa˝enie techniczne wymagane w trakcie praktyki kan-
dydat otrzymuje nieodp∏atnie, na czas trwania kursu
specjalistycznego i egzaminu.

§ 3. 1. Praktyka ma na celu teoretyczne i praktyczne
przygotowanie kandydata do wykonywania zadaƒ in-
spektora.

2. Praktyka trwa szesnaÊcie tygodni i obejmuje wy-
magane prawem zasady i procedury wykonywania
kontroli, dotyczàce w szczególnoÊci:

1) zatrzymywania i wst´pu do pojazdów, legitymowa-
nia kierowców, zachowania si´ wobec zatrzyma-
nych i umiej´tnoÊci reagowania,

2) przeprowadzania czynnoÊci kontrolnych w zakresie
dokumentów wymaganych w transporcie drogo-

Dziennik Ustaw Nr 5 — 248 — Poz. 49 i 50

50

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 5 stycznia 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych
i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogo-

wego.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 18 stycznia 2002 r.

w sprawie zamkni´cia plafonu taryfowego iloÊciowego na przywóz niektórych towarów rolnych 
pochodzàcych z Republiki Estoƒskiej.

Na podstawie art. 14 § 8 i § 8a ustawy z dnia 9 stycz-
nia 1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Zamyka si´ plafon taryfowy iloÊciowy na przy-
wóz towarów okreÊlonych kodem PCN 0405, wymie-
nionych w za∏àczniku do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowie-
nia plafonów taryfowych iloÊciowych na przywóz nie-

których towarów rolnych pochodzàcych z Republiki Es-
toƒskiej (Dz. U. Nr 151, poz. 1697).

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Gospodarki: J. Piechota



wym, urzàdzeƒ pomiarowo-kontrolnych znajdujà-
cych si´ w pojeêdzie, masy, nacisków osi i wymia-
rów pojazdu przy u˝yciu przyrzàdu pomiarowego
oraz sporzàdzania protoko∏u czynnoÊci kontrol-
nych,

3) dokonywania ogl´dzin, zabezpieczania dowodów,
kopiowania dokumentów, przes∏uchiwania Êwiad-
ków i zasi´gania opinii bieg∏ych, przes∏uchiwania
kontrolowanego w charakterze strony, oceny sk∏a-
danych wyjaÊnieƒ,

4) sporzàdzania dokumentacji filmowej lub fotogra-
ficznej, umo˝liwiajàcej utrwalenie dowodu w spra-
wie b´dàcej przedmiotem kontroli,

5) formu∏owania wniosków o wszcz´cie odpowied-
niego post´powania,

6) nak∏adania kar pieni´˝nych,

7) stosowania Êrodków przymusu bezpoÊredniego,

8) bezpiecznego obchodzenia si´ z bronià palnà
i amunicjà oraz u˝ywania broni palnej,

9) udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej),

10) wspó∏dzia∏ania z innymi organami w zakresie kon-
troli.

§ 4. 1. Przebieg praktyki i wykonywane w jej ra-
mach czynnoÊci dokumentowane sà w dzienniku prak-
tyki.

2. Dziennik praktyki powinien zawieraç nast´pujà-
ce informacje:

1) imi´ i nazwisko kandydata,

2) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia praktyki oraz po-
szczególnych jej okresów,

3) imiona i nazwiska oraz stanowiska s∏u˝bowe in-
struktorów prowadzàcych praktyk´,

4) wskazanie miejsc, w których odbywa si´ praktyka,

5) zakres zleconych czynnoÊci i prowadzonych spraw
w poszczególnych okresach i miejscach odbywa-
nia praktyki,

6) charakterystyk´ kandydata, sporzàdzonà przez in-
struktora, zawierajàcà ocen´ jego pracy w okresie
praktyki oraz ocen´ predyspozycji do wykonywa-
nia czynnoÊci kontrolnych.

§ 5. 1. Celem szkolenia teoretycznego jest nabycie
przez kandydata wiedzy i umiej´tnoÊci w zakresie nie-
zb´dnym do w∏aÊciwego wype∏niania zadaƒ inspekto-
ra.

2. Szkolenie teoretyczne trwa osiem tygodni i odby-
wa si´ w oÊrodku szkolenia.

3. W czasie szkolenia teoretycznego kandydat zapo-
znaje si´ z:

1) zadaniami, uprawnieniami oraz organizacjà Inspek-
cji Transportu Drogowego,

2) zasadami i metodami prowadzenia przez inspekto-
ra czynnoÊci kontrolnych, post´powania przygoto-
wawczego oraz sporzàdzania protoko∏u kontroli,

3) zasadami dost´pu do zawodu przewoênika drogo-
wego i do rynku us∏ug transportu drogowego,
w tym równie˝ w zakresie dokumentów przewozo-
wych zwiàzanych z wykonywaniem transportu dro-
gowego,

4) wzorami dokumentów zwiàzanych z wykonywa-
niem transportu drogowego oraz zasadami i wa-
runkami wykonywania tego transportu,

5) przepisami dotyczàcymi w szczególnoÊci:

a) ruchu drogowego, w tym stanu technicznego
pojazdów,

b) czasu pracy kierowców, w tym okresów prowa-
dzenia pojazdu i obowiàzkowych przerw oraz
czasu odpoczynku kierowców,

c) wykonywania przewozu materia∏ów niebez-
piecznych i odpadów,

d) wykonywania przewozu szybko psujàcych si´
artyku∏ów ˝ywnoÊciowych specjalnymi Êrodka-
mi transportu przeznaczonymi do tych przewo-
zów,

e) przejazdu pojazdu z ∏adunkiem lub bez ∏adunku
o masie, naciskach osi lub wymiarach przekra-
czajàcych dopuszczalne wielkoÊci,

f) przewozu ˝ywych zwierzàt,

g) wymagaƒ co do pojazdu w zakresie ochrony Êro-
dowiska,

h) okresowych ograniczeƒ ruchu pojazdów na dro-
gach lub zakazu ruchu niektórych rodzajów po-
jazdów,

6) stosowaniem taryfikatora kar pieni´˝nych okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o trans-
porcie drogowym,

7) wybranymi przepisami prawa, w szczególnoÊci:
karnego, administracyjnego, gospodarczego.

§ 6. W ramach szkolenia teoretycznego mogà byç
prowadzone równie˝ zaj´cia z j´zyka obcego w zakre-
sie dotyczàcym zagadnieƒ kontroli.

§ 7. 1. Kurs specjalistyczny koƒczy si´ egzaminem
kwalifikacyjnym, zwanym dalej „egzaminem”.

2. G∏ówny Inspektor sprawuje nadzór nad organi-
zacjà i przebiegiem egzaminu oraz zapewnia odpo-
wiedni stan techniczny, oznakowanie i wyposa˝enie
pojazdów specjalistycznych, wykorzystywanych na eg-
zaminie praktycznym.

3. Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzami-
nu jest:
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1) potwierdzenie uczestnictwa w co najmniej 80% za-
j´ç szkolenia teoretycznego,

2) potwierdzenie uczestnictwa w co najmniej 90% za-
j´ç praktyki,

3) uzyskanie pozytywnej ogólnej opinii o zachowaniu
i predyspozycjach, wyra˝onej w dzienniku praktyki;
w przypadku opinii negatywnej, wymagane jest
uzasadnienie.

§ 8. 1. Egzamin przeprowadza komisja egzamina-
cyjna, zwana dalej „komisjà”, powo∏ana przez G∏ówne-
go Inspektora, nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od dnia
zakoƒczenia kursu specjalistycznego.

2. G∏ówny Inspektor opracowuje regulamin dzia∏a-
nia komisji.

3. W sk∏ad pi´cioosobowej komisji wchodzà:
przedstawiciel G∏ównego Inspektora jako przewodni-
czàcy, przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu oraz trzech wyk∏adowców spoÊród wyk∏a-
dowców prowadzàcych zaj´cia na kursie specjalistycz-
nym.

§ 9. 1. Egzamin sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci:

1) egzaminu pisemnego, przeprowadzanego w for-
mie testu, zawierajàcego zbiór pytaƒ i odpowiedzi
wielokrotnego wyboru, majàcego na celu spraw-
dzenie wiedzy kandydata,

2) egzaminu praktycznego, majàcego na celu spraw-
dzenie umiej´tnoÊci przeprowadzenia kontroli oraz
zachowania si´ kandydata w czasie wykonywania
czynnoÊci kontrolnych.

2. Egzamin pisemny odbywa si´ w oÊrodku szkole-
nia, w którym odbywa∏o si´ szkolenie teoretyczne, na-
tomiast egzamin praktyczny — w miejscach, w których
odbywa∏a si´ praktyka z zakresu kontroli.

3. Ka˝de pytanie testowe ocenia si´ nast´pujàco:

1) odpowiedê prawid∏owa — 1 punkt,

2) odpowiedê nieprawid∏owa lub brak odpowiedzi —
zero punktów.

4. G∏ówny Inspektor opracowuje, w uzgodnieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw transportu, zbiór
testów egzaminacyjnych oraz çwiczeƒ praktycz-
nych.

5. Cz´Êç pisemnà egzaminu uwa˝a si´ za zdanà
w razie uzyskania przez kandydata co najmniej 70% od-
powiedzi prawid∏owych.

6. Egzamin praktyczny uwa˝a si´ za zdany w przy-
padku uzyskania przez kandydata pozytywnej oceny,
wyra˝onej przez wi´kszoÊç cz∏onków komisji egzami-
nacyjnej, o której mowa w § 8.

7. Egzamin uwa˝a si´ za zdany w przypadku zdania
przez kandydata zarówno egzaminu pisemnego, jak
i egzaminu praktycznego.

§ 10. 1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do eg-
zaminu praktycznego jest zdany egzamin pisemny.

2. Kandydatowi przys∏uguje prawo do jednego eg-
zaminu poprawkowego, odpowiednio z ca∏oÊci lub
cz´Êci egzaminu, nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od
dnia egzaminu, o którym mowa w § 7.

3. W przypadku niezdania egzaminu, o którym mo-
wa w ust. 2, kandydat zwraca koszty uczestnictwa
w kursie specjalistycznym, zgodnie z umowà zawartà
mi´dzy nim a zak∏adem pracy przed rozpocz´ciem kur-
su specjalistycznego, okreÊlajàcà wzajemne prawa
i obowiàzki stron, zwiàzane z uczestnictwem kandyda-
ta w takim kursie.

§ 11. 1. Kandydatowi, który zda∏ egzamin, wydaje
si´ zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu specjalistyczne-
go.

2. Wzór zaÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporzà-
dza protokó∏, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 5 stycznia 2002 r. 
(poz. 50)

Za∏àcznik nr 1
Wzór
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Za∏àcznik nr 2

Wzór


