
Na podstawie art. 41b ust. 3 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84,
poz. 934, z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy program kursów przygotowawczych
dla kandydatów na doradców do spraw bezpie-
czeƒstwa przewozu materia∏ów niebezpiecznych
kolejà, zwanych dalej „kursami”,

2) wymagania, jakie powinny spe∏niaç podmioty pro-
wadzàce kursy,

3) zakres i szczegó∏owy tryb przeprowadzania egzami-
nu dla kandydatów na doradców do spraw bezpie-
czeƒstwa przewozu materia∏ów niebezpiecznych
kolejà, zwanego dalej „egzaminem”,

4) wysokoÊç i tryb pobierania op∏aty za egzamin,

5) szczegó∏owy zakres obowiàzków doradcy do spraw
bezpieczeƒstwa przewozu materia∏ów niebezpiecz-
nych kolejà, zwanego dalej „doradcà”, w przedsi´-
biorstwie (jednostce organizacyjnej) bioràcym
udzia∏ w procesie przewozu materia∏ów niebez-
piecznych.

Rozdzia∏ 2

Kurs i egzamin

§ 2. Kurs obejmuje co najmniej 32 godziny zaj´ç
szkoleniowych, przyjmujàc jako jednà godzin´ zaj´ç
szkoleniowych 45 minut.

§ 3. Ustala si´ szczegó∏owy program kursu, okre-
Êlony w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Kursy mogà byç prowadzone na zasadach
okreÊlonych w przepisach o systemie oÊwiaty albo
w przepisach o dzia∏alnoÊci gospodarczej przez pod-
mioty, które spe∏niajà nast´pujàce wymagania:

1) posiadajà plan i program kursu,

2) zatrudniajà wyk∏adowców posiadajàcych wykszta∏-
cenie wy˝sze, kwalifikacje zgodne z tematykà szko-
lenia oraz co najmniej pi´cioletnià praktyk´ zawo-
dowà w tym zakresie,

3) zapewniajà odpowiednie warunki lokalowe:

a) sale wyk∏adowe,

b) pokój wyk∏adowców,

c) zaplecze sanitarne,

d) archiwum,

4) posiadajà niezb´dne materia∏y dydaktyczne i po-
moce naukowe zapewniajàce prawid∏owà realiza-
cj´ celów kszta∏cenia, a w szczególnoÊci zbiór prze-
pisów w zakresie przewozu materia∏ów niebez-
piecznych kolejà, pomoce nauczania w postaci ma-
teria∏u audiowizualnego, oprogramowania kom-
puterowego, modeli pojazdów oraz wzorów doku-
mentów,

5) prowadzà dzienniki zaj´ç oraz rejestr wydanych za-
Êwiadczeƒ o ukoƒczeniu kursu.

2. Dzienniki zaj´ç oraz rejestr, o których mowa
w ust. 1 pkt 5, przechowuje si´ co najmniej przez 5 lat
od daty zakoƒczenia kursu.

3. Niezw∏ocznie po zakoƒczeniu kursu podmiot pro-
wadzàcy kurs wydaje jego uczestnikom zaÊwiadczenie
o ukoƒczeniu kursu.

§ 5. 1. Egzaminy przeprowadza si´ co najmniej dwa
razy w roku kalendarzowym.

2. Terminy oraz miejsce przeprowadzenia egzami-
nów w danym roku kalendarzowym, w tym egzami-
nów poprawkowych, podaje Prezes Urz´du Transportu
Kolejowego, zwany dalej „Prezesem UTK”, do publicz-
nej wiadomoÊci, najpóêniej na 2 miesiàce przed termi-
nem egzaminu, w Dzienniku Urz´dowym Ministerstwa
Infrastruktury oraz w formie og∏oszeƒ w Urz´dzie
Transportu Kolejowego i jego oddzia∏ach terenowych.

§ 6. 1. Komisj´ egzaminacyjnà spoÊród osób posia-
dajàcych wiedz´ z zakresu bezpieczeƒstwa przewozu
materia∏ów niebezpiecznych powo∏uje na ka˝dy egza-
min Prezes UTK.

2. W sk∏ad komisji egzaminacyjnej wchodzà:

1) przewodniczàcy,

2) co najmniej dwaj cz∏onkowie, w tym jeden z wy-
kszta∏ceniem prawniczym,

3) sekretarz.

3. Obs∏ug´ administracyjnà i finansowà komisji eg-
zaminacyjnej zapewnia Urzàd Transportu Kolejowego.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu obowiàzków doradcy do spraw bezpieczeƒstwa przewozu materia∏ów
niebezpiecznych kolejà oraz szkolenia i egzaminowania kandydatów na doradców.



§ 7. 1. Do egzaminu mogà przystàpiç kandydaci na
doradców do spraw bezpieczeƒstwa przewozu mate-
ria∏ów niebezpiecznych kolejà, zwani dalej „kandyda-
tami”, którzy ukoƒczyli kurs nie wczeÊniej ni˝ 12 mie-
si´cy przed terminem egzaminu.

2. Wniosek o przeegzaminowanie kandydata sk∏a-
dajà w Urz´dzie Transportu Kolejowego: kandydaci al-
bo w ich imieniu przewoênik kolejowy lub inna ni˝
przewoênik kolejowy jednostka organizacyjna bioràca
udzia∏ w procesie przewozu materia∏ów niebezpiecz-
nych, w terminie do 30 dni przed dniem egzaminu.

3. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:

1) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu,

2) dowód uiszczenia op∏aty egzaminacyjnej,

3) informacj´, czy i kiedy kandydat przyst´powa∏ do
egzaminu,

4) adres dla korespondencji.

4. Kandydatów spe∏niajàcych wymogi okreÊlone
w ust. 1 zawiadamia si´ pisemnie o terminie i miejscu
egzaminu, co najmniej na 7 dni przed terminem egza-
minu.

§ 8. 1. Za egzamin pobiera si´ op∏at´ egzaminacyj-
nà w wysokoÊci 50% kwoty przeci´tnego wynagrodze-
nia w kwartale poprzedzajàcym z∏o˝enie wniosku,
og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego na podstawie przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

2. Za egzamin poprawkowy pobiera si´ op∏at´ sta-
nowiàcà po∏ow´ op∏aty, o której mowa w ust. 1.

3. Op∏aty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnosi si´ na
konto Urz´du Transportu Kolejowego.

4. Op∏aty, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegajà
zwrotowi w przypadku usprawiedliwionego niestawie-
nia si´ na egzamin lub usprawiedliwionego odstàpie-
nia od egzaminu.

5. Pisemny wniosek o zwrot op∏aty wraz z doku-
mentami uprawdopodobniajàcymi przyczyny nieobec-
noÊci na egzaminie sk∏ada si´ do Prezesa UTK w termi-
nie 7 dni od wyznaczonego terminu egzaminu.

§ 9. 1. TreÊç pytaƒ egzaminacyjnych ustala komisja
egzaminacyjna w porozumieniu z Prezesem UTK.

2. Pytania egzaminacyjne powinny zapewniç spraw-
dzenie znajomoÊci zagadnieƒ zwiàzanych z przewozem
materia∏ów niebezpiecznych oraz obowiàzków doradcy
okreÊlonych w § 13 ust. 1.

§ 10. 1. Egzamin sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci i odby-
wa si´ w formie pisemnej.

2. Pierwsza cz´Êç egzaminu ma form´ testu sk∏ada-
jàcego si´ z 20 pytaƒ dotyczàcych tematów, o których
mowa w za∏àczniku do rozporzàdzenia, oraz obowiàz-
ków doradcy, o których mowa w § 13 ust. 1.

3. Druga cz´Êç egzaminu ma form´ tematów opiso-
wych i polega na rozwiàzaniu okreÊlonych problemów
wynikajàcych z obowiàzków doradcy, o których mowa
w § 13 ust. 1.

4. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu
wymagane jest udzielenie poprawnych odpowiedzi co
najmniej na 2/3 pytaƒ z ka˝dej jego cz´Êci.

5. Do cz´Êci drugiej egzaminu dopuszcza si´ osob´,
która uzyska∏a pozytywny wynik z pierwszej cz´Êci eg-
zaminu.

6. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu
przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej obowiàzany
jest poinformowaç pisemnie kandydata o terminie
i miejscu egzaminu poprawkowego co najmniej na
7 dni przed jego terminem.

7. Egzamin poprawkowy mo˝na sk∏adaç dwukrot-
nie. Postanowienia § 8 ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.

8. Komisja egzaminacyjna wykonuje swoje zadania
i jest wynagradzana na zasadach i w trybie okreÊlonych
w regulaminie przez Prezesa UTK.

§ 11. 1. Z przebiegu egzaminu komisja egzamina-
cyjna sporzàdza i podpisuje protokó∏, w którym za-
mieszcza wyniki egzaminów uzyskane przez poszcze-
gólnych kandydatów.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, oraz doku-
mentacj´, o której mowa w § 7 ust. 3 i § 10 ust. 2 i 3,
przechowuje si´ w Urz´dzie Transportu Kolejowego co
najmniej przez 5 lat od daty egzaminu.

§ 12. Osobom, które uzyska∏y pozytywny wynik
z egzaminu, Prezes UTK, w drodze decyzji administra-
cyjnej, nadaje na 5 lat uprawnienia doradcy.

Rozdzia∏ 3

Zakres obowiàzków doradcy w przedsi´biorstwie
(jednostce organizacyjnej)

§ 13. 1. Do zakresu obowiàzków doradcy nale˝y
w szczególnoÊci:

1) nadzór nad przestrzeganiem przepisów i procedur
zwiàzanych z przewozem materia∏ów niebezpiecz-
nych w przedsi´biorstwie (jednostce organizacyj-
nej),

2) doradztwo dla kierownictwa przedsi´biorstwa (jed-
nostki organizacyjnej) przy czynnoÊciach zwiàza-
nych z przewozem materia∏ów niebezpiecznych,

3) kontrola przewozu przesy∏ek z materia∏ami niebez-
piecznymi w przedsi´biorstwie (jednostce organi-
zacyjnej),

4) opiniowanie planowanych zakupów taboru oraz
urzàdzeƒ zwiàzanych z przewozem materia∏ów nie-
bezpiecznych,

5) sprawdzanie dokumentów wymaganych przy
transporcie materia∏ów niebezpiecznych,
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6) kontrola stanowisk pracy zwiàzanych z przewozem
materia∏ów niebezpiecznych,

7) doradztwo w zakresie profilaktyki dotyczàcej zagro-
˝eƒ zwiàzanych z za∏adunkiem, prze∏adunkiem, wy-
∏adunkiem i transportem materia∏ów niebezpiecz-
nych,

8) opiniowanie procedur i instrukcji zapewniajàcych
zgodnoÊç z obowiàzujàcymi przepisami procesu
za∏adunku, prze∏adunku, przewozu i roz∏adunku
materia∏ów niebezpiecznych,

9) opracowywanie planów szkolenia pracowników
wykonujàcych czynnoÊci zwiàzane z przewozem
materia∏ów niebezpiecznych,

10) kontrola prawid∏owoÊci prowadzonych szkoleƒ
personelu wykonujàcego czynnoÊci zwiàzane
z przewozem materia∏ów niebezpiecznych, a tak˝e
udzia∏ w prowadzeniu tych szkoleƒ oraz w okreso-
wym sprawdzaniu umiej´tnoÊci,

11) sporzàdzanie na potrzeby kierownictwa przedsi´-
biorstwa (jednostki organizacyjnej) rocznych ra-
portów dotyczàcych bezpieczeƒstwa przewozu
materia∏ów niebezpiecznych,

12) udzia∏ w pracach komisji ustalajàcej przyczyny
i okolicznoÊci zdarzeƒ i wypadków z materia∏ami
niebezpiecznymi w przedsi´biorstwie (jednostce
organizacyjnej).

2. Doradca w celu realizacji zadaƒ, o których mowa
w ust. 1, jest uprawniony do wst´pu na obszary i do
obiektów kolejowych w przedsi´biorstwie (jednostce
organizacyjnej), gdzie jest zatrudniony i gdzie wykony-
wane sà czynnoÊci zwiàzane z przewozem materia∏ów
niebezpiecznych.

Rozdzia∏ 4

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 14. Do czasu utworzenia Urz´du Transportu Kole-
jowego zadania Prezesa UTK wykonuje G∏ówny In-
spektor Kolejnictwa. Op∏aty, o których mowa w § 8
ust. 1 i 2, wnosi si´ na konto G∏ównego Inspektoratu
Kolejnictwa.

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

Minister Infrastruktury: M. Pol
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 kwietnia 2002 r. (poz. 573)

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW DO SPRAW
BEZPIECZE¡STWA PRZEWOZU MATERIA¸ÓW NIEBEZPIECZNYCH KOLEJÑ

Lp. Przedmiot zaj´ç
Liczba
godzin
zaj´ç

1 2 3

1 Przepisy prawne i umowy mi´dzynarodowe regulujàce przewóz materia∏ów 3
niebezpiecznych kolejà oraz innymi Êrodkami transportu, w tym umiej´tnoÊç pos∏ugiwania 
si´ przepisami

2 Zapewnianie bezpieczeƒstwa przewozu: 4
1) g∏ówne przyczyny wypadków,
2) zapobieganie wypadkom oraz zagro˝eniom przy przewozie materia∏ów niebezpiecznych 

z zakresu:
a) ratownictwa chemicznego,
b) ochrony przeciwpo˝arowej,
c) zwalczania czynów przest´pczych

3 Szczegó∏owa klasyfikacja materia∏ów niebezpiecznych: 2
1) procedura klasyfikowania materia∏ów niebezpiecznych,
2) w∏aÊciwoÊci materia∏ów niebezpiecznych

4 Wymagania w zakresie konstrukcji i eksploatacji opakowaƒ, wagonów cystern, 10
kontenerów cystern przeznaczonych do przewozu materia∏ów niebezpiecznych:
1) rodzaje i konstrukcje opakowaƒ
2) rodzaje i konstrukcje wagonów cystern, kontenerów cystern oraz ich okresowe kontrole

5 Zasady oznakowania przesy∏ek z materia∏ami niebezpiecznymi 2
6 Sposoby za∏adunku i rozmieszczania ∏adunku w wagonie: 3

1) zakazy dotyczàce ∏adowania niektórych materia∏ów niebezpiecznych razem,
2) procedury stosowane przy za∏adunku, prze∏adunku i wy∏adunku,
3) zasady stosowania wagonów ochronnych,
4) przewozy pró˝nych nieoczyszczonych po przewozie materia∏ów niebezpiecznych opakowaƒ

oraz pró˝nych nieoczyszczonych wagonów, wagonów cystern i kontenerów cystern
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1 2 3

7 Szczególne warunki przewozu materia∏ów niebezpiecznych: 1
1) przewozy materia∏ów niebezpiecznych w ma∏ych iloÊciach,
2) przewozy materia∏ów promieniotwórczych,
3) materia∏y niebezpieczne wy∏àczone z przewozu kolejà,
4) zasady udzielania odst´pstw

8 Zasady wype∏niania dokumentów przewozowych 3

9 Szkolenie pracowników uczestniczàcych w procesie przewozu materia∏ów niebezpiecznych 1

10 Konsultacje 3


