
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 31 marca
2004 r. o przewozie kolejà towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 97, poz. 962) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Kursy sà prowadzone na zasadach okreÊlo-
nych w przepisach o systemie oÊwiaty i w przepisach
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej przez podmio-
ty, które spe∏niajà nast´pujàce wymagania:

1) posiadajà plan i program kursu;

2) zatrudniajà wyk∏adowców spe∏niajàcych warunki
okreÊlone w ustawie dotyczàce wykszta∏cenia
i kwalifikacji, posiadajàcych co najmniej oÊmiolet-
nià praktyk´ zawodowà w dziedzinie obj´tej tema-
tykà szkolenia lub praktyk´ czteroletnià i upraw-
nienia doradcy do spraw bezpieczeƒstwa przewo-
zu kolejà towarów niebezpiecznych;

3) zapewniajà:

a) sale wyk∏adowe,

b) pokój wyk∏adowców,

c) zaplecze sanitarne,

d) archiwum;

4) prowadzà dzienniki zaj´ç oraz rejestr wydanych za-
Êwiadczeƒ o ukoƒczeniu kursu, które sà przecho-
wywane przez okres pi´ciu lat od zakoƒczenia ro-
ku, w którym zosta∏y sporzàdzone.

§ 2. Kurs obejmuje co najmniej 36 godzin zaj´ç
szkoleniowych, przyjmujàc jako jednà godzin´ zaj´ç
szkoleniowych 45 minut.

§ 3. Zakres kursu okreÊla za∏àcznik do rozporzàdze-
nia.

§ 4. Podmioty prowadzàce kursy doskonalàce,
w programach tych kursów, uwzgl´dniajà zmiany
przepisów tematycznie zwiàzane z przedmiotem dane-
go kursu, jakie mia∏y miejsce w okresie pi´ciu lat po-
przedzajàcych termin przeprowadzenia kursu.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Infrastruktury: K. Opawski
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu obowiàzków doradcy
do spraw bezpieczeƒstwa przewozu materia∏ów niebez-
piecznych kolejà oraz szkolenia i egzaminowania kandyda-
tów na doradców (Dz. U. Nr 63, poz. 573), które zgodnie
z art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transpor-
cie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652
i Nr 203, poz. 1966) utraci∏o moc obowiàzujàcà z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 maja 2004 r.

w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ w stosunku do podmiotów prowadzàcych kursy poczàtkowe
i doskonalàce oraz zakresu tych kursów2)

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

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).

2) Niniejsze rozporzàdzenie wdra˝a postanowienia dyrekty-
wy 96/35/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie wyznacza-
nia i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpie-
czeƒstwa w transporcie drogowym, kolejowym i Êródlàdo-
wym towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 145,
z 19.06.1996 r.) oraz dyrektywy 2000/18/WE z dnia 17 kwiet-
nia 2000 r. w sprawie minimalnych wymogów egzamina-
cyjnych dla doradców do spraw bezpieczeƒstwa w drogo-
wym, kolejowym i Êródlàdowym transporcie towarów nie-
bezpiecznych (Dz. Urz. WE L 118 z 19.05.2000 r.).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 21 maja 2004 r. (poz. 1446)

ZAKRES KURSU POCZÑTKOWEGO I DOSKONALÑCEGO DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW
I DORADCÓW DO SPRAW BEZPIECZE¡STWA PRZEWOZU KOLEJÑ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Lp. Przedmiot zaj´ç
Minimalna

iloÊç godzin
zaj´ç

1 Przepisy prawne i umowy mi´dzynarodowe regulujàce przewóz towarów niebezpiecz-
nych kolejà oraz innymi Êrodkami transportu, w tym umiej´tnoÊç pos∏ugiwania si´ prze-
pisami

3

2 Zapewnianie bezpieczeƒstwa przewozu:

1) g∏ówne przyczyny wypadków zwiàzanych z przewozem kolejà towarów niebezpiecz-
nych,

2) organizacja i zasady ochrony przeciwpo˝arowej i ratownictwa, a w szczególnoÊci:

— zasady zapobiegania wypadkom oraz zagro˝eniom przy przewozie towarów nie-
bezpiecznych,

— nast´pstwa wypadków zwiàzanych z przewozem kolejà towarów niebezpiecznych

5

3 Szczegó∏owa klasyfikacja towarów niebezpiecznych:

1) procedura klasyfikowania towarów niebezpiecznych,

2) zasady klasyfikacji i w∏aÊciwoÊci towarów niebezpiecznych

5

4 Wymagania w zakresie budowy i eksploatacji opakowaƒ, wagonów cystern, kontenerów
cystern przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych:

1) rodzaje i konstrukcja opakowaƒ,

2) rodzaje i konstrukcja wagonów cystern, kontenerów cystern oraz ich okresowe kon-
trole

7

5 Zasady znakowania opakowaƒ, wagonów i kontenerów z towarami niebezpiecznymi 2

6 Zagadnienia eksploatacyjne:

1) sposoby za∏adunku i rozmieszczenia ∏adunku w wagonie,

2) procedury stosowane przy za∏adunku, prze∏adunku i wy∏adunku,

3) zasady prowadzenia manewrów z wagonami zawierajàcymi towary niebezpieczne,

4) zasady stosowania wagonów ochronnych, odleg∏oÊç ochronna,

5) przewozy pró˝nych nieoczyszczonych po przewozie materia∏ów niebezpiecznych
opakowaƒ oraz pró˝nych, nieoczyszczonych wagonów i kontenerów

5

7 Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych:

1) przewozy towarów niebezpiecznych w ma∏ych iloÊciach,

2) przewozy materia∏ów promieniotwórczych,

3) materia∏y niebezpieczne wy∏àczone z przewozu kolejà,

4) zasady udzielania odst´pstw

2

8 Zasady wype∏niania listów przewozowych i inna dokumentacja zwiàzana z przewozem
towarów niebezpiecznych

3

9 Szkolenie pracowników uczestniczàcych w procesie przewozu towarów niebezpiecznych 1

10 Konsultacje 3


