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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 12 lipca 2004 r.

w sprawie egzaminu dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeƒstwa przewozu kolejà
towarów niebezpiecznych2)

Na podstawie art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 31 mar-
ca 2004 r. o przewozie kolejà towarów niebezpiecz-

nych (Dz. U. Nr 97, poz. 962) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Pre-

zesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporzàdzenie wdra˝a postanowienia dyrektywy 96/35/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie wyznaczania
i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpieczeƒstwa w transporcie drogowym, kolejowym i Êródlàdowym to-
warów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 145 z 19.06.1996) oraz dyrektywy 2000/18/WE z dnia 17 kwietnia 2000 r. w spra-
wie minimalnych wymogów egzaminacyjnych dla doradców do spraw bezpieczeƒstwa w drogowym, kolejowym i Êród-
làdowym transporcie towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 118 z 19.05.2000). Dane dotyczàce og∏oszenia aktów pra-
wa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporzàdzeniu, dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´do-
wym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.
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§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy zakres i form´ egzaminu dla kandy-
datów na doradców i dla doradców do spraw bez-
pieczeƒstwa przewozu kolejà towarów niebez-
piecznych, zwanego dalej „egzaminem”;

2) wysokoÊç i tryb pobierania op∏aty, o której mowa
w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2004 r.
o przewozie kolejà towarów niebezpiecznych,
zwanej dalej „ustawà”;

3) tryb pracy komisji egzaminacyjnej oraz sposób
wynagradzania osób wchodzàcych w sk∏ad komi-
sji egzaminacyjnych.

§ 2. Egzamin obejmuje sprawdzenie znajomoÊci
zagadnieƒ zwiàzanych z przewozem kolejà towarów
niebezpiecznych okreÊlonych w art. 34 ust. 1 ustawy,
w szczególnoÊci w zakresie:

1) zapewnienia bezpieczeƒstwa przewozu towarów
niebezpiecznych kolejà oraz zapobiegania stwa-
rzanym przez te towary zagro˝eniom, z uwzgl´d-
nieniem zasad ochrony przeciwpo˝arowej oraz ra-
townictwa;

2) szczegó∏owej klasyfikacji towarów niebezpiecz-
nych z uwzgl´dnieniem procedur i kryteriów kla-
syfikacyjnych oraz w∏aÊciwoÊci towarów niebez-
piecznych;

3) wymagaƒ dotyczàcych budowy i eksploatacji opa-
kowaƒ, wagonów cystern i kontenerów cystern
z uwzgl´dnieniem ich rodzajów i konstrukcji;

4) zasad znakowania opakowaƒ, wagonów i konte-
nerów z towarami niebezpiecznymi;

5) zagadnieƒ eksploatacyjnych, w tym sposobu za∏a-
dunku i rozmieszczenia ∏adunku w wagonie oraz
procedur stosowanych przy za∏adunku, prze∏adun-
ku i wy∏adunku towarów niebezpiecznych;

6) szczególnych warunków przewozu towarów nie-
bezpiecznych;

7) dokumentacji zwiàzanej z przewozem towarów
niebezpiecznych, w tym zasad wype∏niania listów
przewozowych.

§ 3. 1. Egzamin sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci i przepro-
wadzany jest w formie pisemnej.

2. Pierwsza cz´Êç egzaminu ma form´ testu sk∏a-
dajàcego si´ z 30 pytaƒ dotyczàcych zagadnieƒ, o któ-
rych mowa w § 2. 

3. Druga cz´Êç egzaminu sk∏ada si´ z pi´ciu tema-
tów opisowych obejmujàcych zakres tematów pytaƒ te-
stowych, z których jeden spe∏nia zarazem warunki çwi-
czenia praktycznego z zakresu obowiàzków doradcy. 

§ 4. 1.  Za egzamin pobiera si´ op∏at´, w zaokràgle-
niu do pe∏nych z∏otych, której wysokoÊç równa jest
50 % kwoty przeci´tnego wynagrodzenia miesi´czne-
go w gospodarce narodowej w roku poprzedzajàcym
z∏o˝enie wniosku o przystàpienie do egzaminu, og∏a-
szanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycz-
nego 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 za egzamin, o której mowa
w ust. 1.

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

4. Op∏aty, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegajà
zwrotowi w przypadku niestawienia si´ na egzamin
z uzasadnionych, udokumentowanych przyczyn.

5. Pisemny wniosek o zwrot op∏aty wraz z doku-
mentami uzasadniajàcymi wa˝ne przyczyny nieobec-
noÊci na egzaminie sk∏ada si´ do Prezesa Urz´du
Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem
UTK”, przed up∏ywem 7 dni po dacie wyznaczonego
egzaminu.

6. W przypadku braku uzasadnienia nieobecnoÊci
na egzaminie, op∏ata za egzamin podlega zwrotowi
z potràceniem kwoty stanowiàcej 20 % jej wysokoÊci.

§ 5. Cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej, zwanej
dalej „komisjà”, przed przeprowadzeniem egzaminu
sk∏adajà oÊwiadczenie, ˝e ze zdajàcymi egzamin nie
pozostajà w zwiàzku ma∏˝eƒskim, nie sà krewnymi lub
powinowatymi w linii prostej, krewnymi w linii bocz-
nej do drugiego stopnia i powinowatymi do drugiego
stopnia, nie sà zwiàzani z osobami zdajàcymi stosun-
kiem prawnym z tytu∏u przysposobienia, opieki lub ku-
rateli oraz nie pozostajà z nimi w stosunku zale˝noÊci
s∏u˝bowej, a tak˝e nie prowadzili kursów, o których
mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, je˝eli uczestniczy∏y
w nich osoby zdajàce egzamin.

§ 6. 1. Komisja dopuszcza do egzaminu kandyda-
tów na doradców i doradców, którzy: 

1) ukoƒczyli kurs, o którym mowa w art. 39 ust. 1
ustawy, nie wczeÊniej ni˝ 12 miesi´cy przed termi-
nem egzaminu; 

2) wnieÊli op∏at´ za egzamin;

3) z∏o˝yli w Urz´dzie Transportu Kolejowego wniosek
o przystàpienie do egzaminu na 30 dni przed termi-
nem egzaminu podanym do publicznej wiadomo-
Êci przez Prezesa UTK oraz do∏àczyli do wniosku:

a) kopi´ zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu kursu,

b) kopi´ dowodu uiszczenia op∏aty egzaminacyj-
nej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w imie-
niu kandydata na doradc´ lub doradcy mo˝e z∏o˝yç
przewoênik kolejowy lub inny podmiot bioràcy udzia∏
w przewozie kolejà towarów niebezpiecznych.

3. Komisja zawiadamia pisemnie osoby dopusz-
czone do egzaminu o miejscu i terminie egzaminu co
najmniej na 14 dni przed jego terminem.

§ 7. 1. Komisja ustala zestawy pytaƒ testowych
oraz tematów opisowych w takiej liczbie, aby nie wi´-
cej ni˝ dwie osoby spoÊród zdajàcych otrzyma∏y taki
sam zestaw pytaƒ.

2. Zestawy pytaƒ testowych i tematów opisowych
zatwierdza Prezes UTK i przekazuje je przewodniczà-



cemu komisji najpóêniej na dzieƒ przed terminem eg-
zaminu.

§ 8. Komisja, przeprowadzajàc egzamin:

1) okreÊla czas trwania pierwszej i drugiej cz´Êci eg-
zaminu, o których mowa w § 3;

2) dopuszcza do drugiej cz´Êci egzaminu osoby, któ-
re udzieli∏y poprawnej odpowiedzi na co najmniej
2/3 pytaƒ testowych;

3) zalicza z wynikiem pozytywnym drugà cz´Êç egza-
minu osobom, które uzyska∏y co najmniej
10 punktów, przyznajàc od 0 do 3 punktów za ka˝-
dy temat opisowy.

§ 9. 1. Prace osób egzaminowanych z obydwu cz´-
Êci egzaminu powinny byç oceniane przez co najmniej
dwóch cz∏onków komisji, a wyniki egzaminu omówio-
ne na posiedzeniu komisji w pe∏nym sk∏adzie.

2. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu
przewodniczàcy komisji informuje pisemnie osob´ eg-
zaminowanà o terminie i miejscu egzaminu popraw-
kowego co najmniej na 21 dni przed jego terminem.
Egzamin poprawkowy mo˝na zdawaç dwukrotnie.

§ 10. 1. Z przebiegu egzaminu komisja sporzàdza
protokó∏, zawierajàcy wyniki egzaminów, który podpi-
sujà przewodniczàcy komisji i jej cz∏onkowie.

2. W protokole zamieszcza si´ wyniki egzaminu
osób zdajàcych, a tak˝e odnotowuje si´ przypadki od-
suni´cia od egzaminu w razie stwierdzenia skorzysta-
nia przez egzaminowanego z niedozwolonej pomocy.

3. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, przewodni-
czàcy komisji przekazuje w terminie 7  dni od dnia za-
koƒczenia egzaminu Prezesowi UTK.

4. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, wraz z doku-
mentacjà, przechowuje si´ w Urz´dzie Transportu Ko-
lejowego przez okres 5 lat od daty egzaminu.

§ 11. Osobom wchodzàcym w sk∏ad komisji przy-
s∏uguje wynagrodzenie w wysokoÊci:

1) 4,5 % kwoty op∏aty za egzamin, o której mowa
w § 4 ust. 1, wnoszonej od ka˝dej osoby egzami-
nowanej — dla przewodniczàcego komisji;

2) 3,0 % kwoty op∏aty za egzamin, o której mowa
w § 4 ust. 1, wnoszonej od ka˝dej osoby egzami-
nowanej — dla cz∏onków komisji oraz sekretarza
komisji.

§ 12. Egzamin poprawkowy dla osób, które przy-
st´powa∏y do egzaminu przed dniem 1 maja 2004 r.,
lecz nie uzyska∏y uprawnieƒ doradcy, odbywa si´ na
podstawie przepisów dotychczasowych. 

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

Minister Infrastruktury: K. Opawski
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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 kandy-
datów 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 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96,
poz. 959 i Nr 97, poz. 962) utraci∏o moc z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej.


