
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady przewozu kolejà to-
warów niebezpiecznych, obowiàzki uczestników tego
przewozu, zasady dokonywania oceny zgodnoÊci ci-
Ênieniowych urzàdzeƒ transportowych, uprawnienia
doradcy do spraw bezpieczeƒstwa przewozu oraz or-
gany i jednostki w∏aÊciwe do sprawowania nadzoru
i kontroli w tych sprawach.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) Regulamin RID — Regulamin mi´dzynarodowego
przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID),
stanowiàcy Aneks I do Przepisów ujednoliconych
o umowie mi´dzynarodowego przewozu towarów
kolejami (CIM), b´dàcych za∏àcznikiem B do Kon-
wencji o mi´dzynarodowym przewozie kolejami
(COTIF), sporzàdzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.
(Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158 i 159, z 1997 r. Nr 37,
poz. 225 i 226 oraz z 1998 r. Nr 33, poz. 177);

2) towar niebezpieczny — materia∏ lub przedmiot,
który zgodnie z Regulaminem RID nie jest dopusz-
czony do przewozu kolejowego albo jest dopusz-
czony do takiego przewozu na warunkach okreÊlo-
nych w tym Regulaminie;

3) przewóz kolejà towaru niebezpiecznego — trans-
port towaru niebezpiecznego z uwzgl´dnieniem
postojów wymaganych podczas tego transportu
oraz za∏adunek i roz∏adunek tych towarów, z wy∏à-
czeniem kolejowego transportu wewnàtrzzak∏ado-
wego;

4) uczestnicy przewozu kolejà towarów niebezpiecz-
nych — przewoênika kolejowego wykonujàcego
przewóz kolejà towarów niebezpiecznych, nadaw-
c´ tych towarów, ich odbiorc´ oraz inne podmioty
wymienione w Regulaminie RID, bioràce udzia∏
w przewozie kolejà towarów niebezpiecznych;

5) ciÊnieniowe urzàdzenia transportowe:

a) naczynia takie, jak: butle, zbiorniki rurowe, b´b-
ny ciÊnieniowe, naczynia kriogeniczne, wiàzki
butli,

b) cysterny, ∏àcznie z cysternami odejmowalnymi,
kontenerami-cysternami, wagonami cysternami,

stosowane w transporcie gazów klasy 2 oraz
w transporcie okreÊlonych towarów niebezpiecz-
nych innych klas, ∏àcznie z ich zaworami i innym
wyposa˝eniem, zgodnie z Regulaminem RID;

6) ocena zgodnoÊci — sprawdzanie, przed wprowa-
dzeniem do obrotu, ciÊnieniowego urzàdzenia
transportowego, projektu lub procesu jego wy-
twarzania, w zakresie zgodnoÊci z wymaganiami
okreÊlonymi w Regulaminie RID;

7) ponowna ocena zgodnoÊci — sprawdzanie znaj-
dujàcego si´ w obrocie ciÊnieniowego urzàdzenia
transportowego, w zakresie zgodnoÊci z wymaga-
niami okreÊlonymi w Regulaminie RID, na ˝àdanie
w∏aÊciciela, jego upowa˝nionego przedstawiciela
albo u˝ytkownika, w celu potwierdzenia zgodno-
Êci z tymi wymaganiami;

8) okresowe badanie — badanie kontrolne znajdujà-
cych si´ w obrocie ciÊnieniowych urzàdzeƒ trans-
portowych stwierdzajàce ich zgodnoÊç podczas
eksploatacji z wymaganiami okreÊlonymi w Regu-
laminie RID;

9) oznakowanie ∏ — oznakowanie potwierdzajàce
zgodnoÊç ciÊnieniowego urzàdzenia transporto-
wego z wymaganiami okreÊlonymi w Regulami-
nie RID.
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USTAWA

z dnia 31 marca 2004 r.

o przewozie kolejà towarów niebezpiecznych1)

————————
1) Niniejsza ustawa dokonuje transpozycji nast´pujàcych

dyrektyw Wspólnot Europejskich:
— dyrektywy 96/49/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie

zbli˝ania ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich w za-
kresie kolejowego transportu towarów niebezpiecz-
nych zmienionà dyrektywà 96/87/WE z dnia 13 grudnia
1996 r., dyrektywà 1999/48/WE z dnia 21 maja 1999 r.,
dyrektywà 2000/62/WE z dnia 10 paêdziernika 2000 r.,
dyrektywà 2001/6/WE z dnia 29 stycznia 2001 r., decy-
zjà 2002/885/WE z dnia 7 listopada 2002 r., dyrektywà
2003/29/WE z dnia 7 kwietnia 2003 r., 

— dyrektywy 96/35/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w spra-
wie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców
do spraw bezpieczeƒstwa w transporcie drogowym,
kolejowym i Êródlàdowym towarów niebezpiecznych, 

— dyrektywy 2000/18/WE z dnia 17 kwietnia 2000 r.
w sprawie minimalnych wymogów egzaminacyjnych
dla doradców do spraw bezpieczeƒstwa w drogowym,
kolejowym i Êródlàdowym transporcie towarów nie-
bezpiecznych,

— dyrektywy 1999/36/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r.
w sprawie ciÊnieniowych urzàdzeƒ transportowych
zmienionej dyrektywà 2001/2/WE z dnia 4 stycznia
2001 r. dostosowujàcà do post´pu technicznego dy-
rektyw´ 1999/36/WE w sprawie ciÊnieniowych urzà-
dzeƒ transportowych, dyrektywà 2002/50/WE z dnia
6 czerwca 2002 r. dostosowujàcà do post´pu technicz-
nego dyrektyw´ 1999/36/WE w sprawie ciÊnieniowych
urzàdzeƒ transportowych, decyzjà z 25 stycznia 2001 r.
2001/107/WE zmieniajàcà dat´ implementacji dyrekty-
wy 1999/36/WE dla niektórych ciÊnieniowych urzàdzeƒ
transportowych, decyzjà z 18 lipca 2003 r.
2003/525/WE zmieniajàcà dat´ implementacji dyrekty-
wy 1999/36/WE dla niektórych ciÊnieniowych urzàdzeƒ
transportowych.



Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do prze-
wozu kolejà towarów niebezpiecznych:

1) w przypadkach wskazanych w Regulaminie RID;

2) w wagonach b´dàcych w dyspozycji si∏ zbrojnych
lub pod ich nadzorem.

Art. 4. 1. W sprawach nieuregulowanych ustawà,
do przewozu kolejà towarów niebezpiecznych na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje si´ Regula-
min RID, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3. 

2. Przy przewozie kolejà towarów niebezpiecznych
do i z paƒstw nieb´dàcych stronami konwencji COTIF
stosuje si´ przepisy o przewozie kolejà towarów nie-
bezpiecznych, ustalone mi´dzy stronami pod warun-
kiem, ˝e uczestnicy przewozu zagwarantujà poziom
bezpieczeƒstwa zgodny z przepisami mi´dzynarodo-
wymi obowiàzujàcymi w odniesieniu do kolei pol-
skich.

3. Przy krajowym przewozie towarów niebezpiecz-
nych kolejà nie stosuje si´ przepisów Regulaminu RID
dotyczàcych u˝ywania j´zyków innych ni˝ j´zyk polski. 

Art. 5. Przewóz kolejà materia∏ów promieniotwór-
czych odbywa si´ zgodnie z Regulaminem RID oraz
z uwzgl´dnieniem przepisów ustawy z dnia 29 listopa-
da 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
poz. 18, z póên. zm.2)). 

Art. 6. 1. Zabrania si´ przewozu kolejà towarów
niebezpiecznych okreÊlonych w przepisach Regulami-
nu RID jako towary niedopuszczone do mi´dzynarodo-
wego przewozu kolejà.

2. Zezwala si´ na przewóz kolejà towarów niebez-
piecznych okreÊlonych w przepisach Regulaminu RID
jako towary dopuszczone do mi´dzynarodowego
przewozu kolejà, na warunkach okreÊlonych w tym re-
gulaminie.

Art. 7. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
w drodze rozporzàdzenia, mo˝e wprowadziç zakaz lub
ograniczenie przewozu towarów niebezpiecznych na
okreÊlonych liniach kolejowych, okreÊlajàc zakres
i warunki oraz okres obowiàzywania tego zakazu lub
ograniczenia, majàc na uwadze szczególne zagro˝e-
nia, jakie stwarzajà niektóre towary niebezpieczne dla
zdrowia i ˝ycia ludzi, bezpieczeƒstwa publicznego lub
Êrodowiska.

Art. 8. Je˝eli przepisy Regulaminu RID zobowiàzu-
jà w∏aÊciwà w∏adz´ lub upowa˝nione przez nià jed-
nostki do wykonywania odpowiednich czynnoÊci ad-
ministracyjnych, czynnoÊci te wykonujà:

1) Prezes Urz´du Transportu Kolejowego, zwany da-
lej „Prezesem UTK” — w sprawach:

a) nadzoru i kontroli bezpieczeƒstwa przewozu
kolejà towarów niebezpiecznych,

b) powo∏ywania komisji egzaminacyjnych i nada-
wania uprawnieƒ doradcom do spraw bezpie-
czeƒstwa przewozu kolejà towarów niebez-
piecznych;

2) Prezes Paƒstwowej Agencji Atomistyki — w spra-
wach warunków przewozu kolejà materia∏ów pro-
mieniotwórczych;

3) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego —
w sprawach:

a) warunków technicznych zbiorników wagonów
cystern, kontenerów-cystern, wieloelemento-
wych kontenerów do przewozu gazu, cystern
typu nadwozie wymienne, cystern odejmowal-
nych oraz cystern przenoÊnych — przeznaczo-
nych do przewozu kolejà towarów niebezpiecz-
nych,

b) warunków technicznych opakowaƒ przeznaczo-
nych do przewozu kolejà gazów,

c) badaƒ okresowych du˝ych pojemników do
przewozu luzem;

4) jednostka upowa˝niona, w drodze zarzàdzenia,
przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki
— w sprawach warunków technicznych opakowaƒ
towarów niebezpiecznych, niezastrze˝onych do
kompetencji innych jednostek lub organów;

5) jednostka upowa˝niona, w drodze zarzàdzenia,
przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki
— w sprawach badaƒ, klasyfikacji oraz warunków
dopuszczania do przewozu kolejà towarów nie-
bezpiecznych, niezastrze˝onych do kompetencji
innych jednostek lub organów;

6) jednostka upowa˝niona, w drodze zarzàdzenia,
przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia —
w sprawach warunków przewozu kolejà materia-
∏ów zakaênych;

7) minister w∏aÊciwy do spraw transportu lub jed-
nostka upowa˝niona przez niego, w drodze zarzà-
dzenia — w pozosta∏ych sprawach.

Rozdzia∏ 2

Obowiàzki uczestników przewozu kolejà
towarów niebezpiecznych

Art. 9. 1. Szczegó∏owe obowiàzki uczestników
przewozu kolejà towarów niebezpiecznych oraz wy-
magania w stosunku do opakowaƒ, cystern, kontene-
rów i innych urzàdzeƒ majàcych zastosowanie w prze-
wozie kolejà towarów niebezpiecznych okreÊla Regu-
lamin RID. 

2. Uczestnicy przewozu kolejà towarów niebez-
piecznych majà obowiàzek przedsi´wziàç Êrodki bez-
pieczeƒstwa w celu zapobie˝enia zagro˝eniom dla
osób, mienia i Êrodowiska.
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 632. 



3. W przypadku bezpoÊredniego zagro˝enia bez-
pieczeƒstwa, które wystàpi∏o podczas przewozu kolejà
towarów niebezpiecznych, lub w zwiàzku z tym prze-
wozem, o wydarzeniu tym uczestnicy przewozu majà
obowiàzek niezw∏ocznie powiadomiç zarzàdc´ infra-
struktury kolejowej lub u˝ytkownika bocznicy kolejo-
wej, w zale˝noÊci od miejsca wydarzenia.

Art. 10. Uczestnicy przewozu kolejà towarów nie-
bezpiecznych majà obowiàzek przeszkoliç na swój
koszt osoby zatrudnione przez siebie przy przewozie
kolejà tych towarów lub przy czynnoÊciach zwiàza-
nych z tym przewozem — w zakresie odpowiednim do
odpowiedzialnoÊci i obowiàzków tych osób.

Rozdzia∏ 3

CiÊnieniowe urzàdzenia transportowe

Art. 11. CiÊnieniowe urzàdzenia transportowe
przewo˝one kolejà powinny odpowiadaç okreÊlonym
w Regulaminie RID wymaganiom technicznym, zwa-
nym dalej „wymaganiami”.

Art. 12. CiÊnieniowe urzàdzenia transportowe pod-
legajà:

1) ocenie zgodnoÊci — w przypadku wprowadzanych
do obrotu nowych ciÊnieniowych urzàdzeƒ trans-
portowych;

2) ponownej ocenie zgodnoÊci — w przypadku ci-
Ênieniowych urzàdzeƒ transportowych, o których
mowa w art. 58;

3) okresowym badaniom — w przypadku wielokrot-
nego u˝ytku:

a) ciÊnieniowych urzàdzeƒ transportowych pod-
danych ocenie zgodnoÊci lub ponownej ocenie
zgodnoÊci,

b) butli do gazów oznakowanych znakiem zgod-
noÊci ε 1, ε 2, ε 3, zgodnie z przepisami Unii Eu-
ropejskiej3).

Art. 13. Przepisów niniejszego rozdzia∏u nie stosu-
je si´ do:

1) wyrobów aerozolowych oraz butli gazowych sto-
sowanych w aparatach oddechowych;

2) ciÊnieniowych urzàdzeƒ transportowych wykorzy-
stywanych wy∏àcznie w transporcie towarów nie-

bezpiecznych pomi´dzy obszarem paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej a obszarem kraju trze-
ciego;

3) ciÊnieniowych urzàdzeƒ transportowych wy∏àczo-
nych zgodnie z zasadami okreÊlonymi w Regula-
minie RID.

Art. 14. 1. Do oceny zgodnoÊci ciÊnieniowych urzà-
dzeƒ transportowych oraz akredytacji, autoryzacji
i notyfikacji jednostki kontrolujàcej stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 5 pkt 2, 5 i 6, 10—13, art. 7 ust. 1
pkt 2, art. 9, art. 13a, art. 14—18, art. 19 ust. 1—5, 
art. 20—22 oraz art. 24—36 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360, z póên. zm.4)), z uwzgl´dnieniem zmian wy-
nikajàcych z przepisów niniejszego rozdzia∏u.

2. CzynnoÊci, o których mowa w art. 20—22 i art. 24
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoÊci, wykonuje minister w∏aÊciwy do spraw
transportu.

3. Ilekroç w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoÊci jest mowa o zasadni-
czych wymaganiach — nale˝y przez to rozumieç wy-
magania, o których mowa w art. 11.

Art. 15. 1. W procesie oceny zgodnoÊci uczestniczà
producenci, ich upowa˝nieni przedstawiciele, impor-
terzy oraz notyfikowane jednostki kontrolujàce.

2. W procesie ponownej oceny zgodnoÊci uczest-
niczà w∏aÊciciele, ich upowa˝nieni przedstawiciele,
u˝ytkownicy, importerzy oraz notyfikowane jednostki
kontrolujàce.

Art. 16. 1. ZgodnoÊç wprowadzanych do obrotu ci-
Ênieniowych urzàdzeƒ transportowych stwierdza no-
tyfikowana jednostka kontrolujàca w wyniku przepro-
wadzonych procedur oceny zgodnoÊci.

2. Zawory oraz inne wyposa˝enie stosowane
w transporcie kolejowym powinny spe∏niaç wymaga-
nia dotyczàce ciÊnieniowych urzàdzeƒ transportowych.

3. Zawory oraz inne wyposa˝enie bezpoÊrednio
spe∏niajàce funkcj´ zabezpieczeƒ w ciÊnieniowych
urzàdzeniach transportowych, w szczególnoÊci zawo-
ry bezpieczeƒstwa, zawory nape∏niania i opró˝niania
oraz zawory butli podlegajà procedurze oceny zgod-
noÊci o wymaganiach co najmniej takich, jak wymaga-
nia procedury, której poddane zosta∏o ciÊnieniowe
urzàdzenie transportowe, do którego sà one przy-
twierdzone. W zakresie, w jakim Regulamin RID nie
okreÊla dla zaworów oraz innego wyposa˝enia stoso-
wanego w transporcie wymagaƒ i procedur oceny
zgodnoÊci, powinny one spe∏niaç wymagania i podle-
gaç procedurze oceny zgodnoÊci okreÊlonej w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 9 ustawy z dnia
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3) Dyrektywy:

— 1984/525/EWG z dnia 17 wrzeÊnia 1984 r. w sprawie
zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich doty-
czàcego butli stalowych bez szwu do gazów,

— 1984/526/EWG z dnia 17 wrzeÊnia 1984 r. w sprawie
zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich doty-
czàcych butli z aluminium niestopowego i stopowego
bez szwu do gazów,

— 1984/527/EWG z dnia 17 wrzeÊnia 1984 r. w sprawie
zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich doty-
czàcego butli do gazów, spawanych ze stali niestopo-
wej,

zmienione dyrektywà 1999/36/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r.

————————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170,
poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631,
Nr 92, poz. 881 i Nr 93, poz. 896 i 899. 



30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci doty-
czàcych urzàdzeƒ ciÊnieniowych oraz zespo∏ów urzà-
dzeƒ ciÊnieniowych.

Art. 17. CiÊnieniowe urzàdzenia transportowe
uznaje si´ za zgodne z wymaganiami, je˝eli umiesz-
czono na nich oznakowanie Π.

Art. 18. CiÊnieniowe urzàdzenia transportowe mo-
gà byç poddawane okresowym badaniom na obszarze
ka˝dego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
przez notyfikowane jednostki kontrolujàce.

Art. 19. Do zadaƒ notyfikowanej jednostki kontro-
lujàcej nale˝y:

1) przeprowadzenie oceny zgodnoÊci;

2) przeprowadzenie ponownej oceny zgodnoÊci;

3) wykonywanie badaƒ okresowych.

Art. 20. 1. Notyfikowana jednostka kontrolujàca,
jej kierownik i pracownicy odpowiedzialni za wykony-
wanie zadaƒ, o których mowa w art. 19, nie mogà byç
projektantami, producentami, dostawcami, nabywca-
mi, w∏aÊcicielami, posiadaczami, u˝ytkownikami lub
serwisantami ciÊnieniowych urzàdzeƒ transporto-
wych i ich wyposa˝enia, które oceniajà oraz upowa˝-
nionymi przedstawicielami, którejkolwiek ze stron,
a tak˝e byç bezpoÊrednio zaanga˝owani w projekto-
wanie, produkcj´, reklam´ lub obs∏ug´ serwisowà ci-
Ênieniowych urzàdzeƒ transportowych z ich wyposa-
˝eniem oraz reprezentowaç stron zaanga˝owanych
w takie czynnoÊci.

2. Przepis ust. 1 nie wy∏àcza mo˝liwoÊci wymiany
informacji technicznych pomi´dzy producentem ci-
Ênieniowych urzàdzeƒ transportowych a notyfikowa-
nà jednostkà kontrolujàcà.

3. Pracownicy notyfikowanej jednostki kontrolujà-
cej przeprowadzajà ocen´ zgodnoÊci, wykazujàc naj-
wy˝szy stopieƒ rzetelnoÊci zawodowej i kompetencji
technicznych.

4. Pracownicy notyfikowanej jednostki kontrolujàcej
podejmujà dzia∏ania w sposób niezale˝ny, bezstronny
i przestrzegajà zasady równoprawnego traktowania pod-
miotów uczestniczàcych w procesie oceny zgodnoÊci.

5. Notyfikowana jednostka kontrolujàca powinna
zatrudniaç wykwalifikowanych pracowników oraz po-
siadaç odpowiednie wyposa˝enie umo˝liwiajàce w∏a-
Êciwe wykonywanie zadaƒ administracyjnych i tech-
nicznych zwiàzanych z ocenà zgodnoÊci, a tak˝e posia-
daç dost´p do sprz´tu wymaganego do badaƒ specja-
listycznych.

Art. 21. 1. Pracownicy notyfikowanej jednostki
kontrolujàcej odpowiedzialni za wykonywanie zadaƒ,
o których mowa w art. 19, powinni odbyç przeszkole-
nie w tym zakresie, a tak˝e posiadaç:

1) wiedz´ oraz odpowiednie doÊwiadczenie do prze-
prowadzenia badaƒ;

2) umiej´tnoÊç sporzàdzenia certyfikatów, protoko-
∏ów i sprawozdaƒ wymaganych w celu uwierzytel-
nienia przeprowadzonych badaƒ.

2. Notyfikowana jednostka kontrolujàca powinna:

1) uczestniczyç w pracach normalizacyjnych i we
wspó∏pracy notyfikowanych jednostek kontrolujà-
cych;

2) gwarantowaç zachowanie jakoÊci Êwiadczonych
us∏ug w warunkach konkurencji rynkowej.

Art. 22. 1. Wynagrodzenie pracowników wykonu-
jàcych zadania, o których mowa w art. 19, nie mo˝e
byç uzale˝nione bezpoÊrednio od liczby przeprowa-
dzonych inspekcji lub od ich wyników.

2. Notyfikowana jednostka kontrolujàca powinna
samodzielnie wykonywaç czynnoÊci, których si´ po-
dejmuje. W przypadku gdy notyfikowana jednostka
kontrolujàca zleca wykonanie niektórych czynnoÊci in-
nej jednostce, powinna zapewniç oraz móc wykazaç,
˝e jej zleceniobiorca ma kompetencje do realizacji
tych czynnoÊci i przyjàç pe∏nà odpowiedzialnoÊç za jej
wykonanie.

Art. 23. 1. Producent lub jego upowa˝niony przed-
stawiciel, który podda∏ ciÊnieniowe urzàdzenie trans-
portowe lub proces jego wytwarzania ocenie zgodno-
Êci z wymaganiami dotyczàcymi tych urzàdzeƒ i po-
twierdzi∏ ich zgodnoÊç, sporzàdza deklaracj´ zgodno-
Êci oraz umieszcza oznakowanie Π.

2. Zabrania si´ umieszczania na ciÊnieniowym
urzàdzeniu transportowym, które nie spe∏nia wyma-
gaƒ dotyczàcych takich urzàdzeƒ, oraz dla którego pro-
ducent lub jego upowa˝niony przedstawiciel nie wy-
stawi∏ deklaracji zgodnoÊci, oznakowania Π lub znaku
podobnego mogàcego wprowadziç w b∏àd u˝ytkowni-
ka ciÊnieniowego urzàdzenia transportowego.

3. Zabrania si´ wprowadzenia do obrotu ciÊnienio-
wych urzàdzeƒ transportowych nieposiadajàcych
oznakowania Π, je˝eli urzàdzenia te podlegajà wy∏àcz-
nie oznakowaniu Π.

Art. 24. 1. Za czynnoÊci zwiàzane z:

1) obowiàzkowà ocenà zgodnoÊci ciÊnieniowych
urzàdzeƒ transportowych,

2) badaniami okresowymi,

3) sprawdzaniem zgodnoÊci ciÊnieniowych urzàdzeƒ
transportowych z wymaganiami, dokonywane
przez notyfikowane jednostki kontrolujàce

— pobiera si´ op∏aty.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, uiszcza wnio-
skodawca.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
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ustalania op∏at za czynnoÊci, o których mowa w ust. 1,
majàc na uwadze, ˝e stawki tych op∏at powinny za-
pewniç pokrycie kosztów ich przeprowadzenia.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
maksymalne wysokoÊci op∏at, o których mowa
w ust. 1, z uwzgl´dnieniem uzasadnionych kosztów.

Art. 25. 1. Kontrol´ spe∏niania wymagaƒ przez ci-
Ênieniowe urzàdzenia transportowe prowadzi z urz´du
Prezes UTK.

2. Przedmiotem kontroli mogà byç wprowadzone
do obrotu ciÊnieniowe urzàdzenia transportowe, pra-
wid∏owoÊç ich oznakowania oraz dotyczàca ich doku-
mentacja techniczna.

3. Prezes UTK przeprowadza lub zleca przeprowa-
dzenia badania ciÊnieniowych urzàdzeƒ transporto-
wych specjalistycznej jednostce.

4. Z przeprowadzonych w ramach kontroli badaƒ
sporzàdza si´ sprawozdanie, które do∏àcza si´ do pro-
toko∏u kontroli.

Art. 26. 1. W przypadku stwierdzenia przez Prezesa
UTK, ˝e ciÊnieniowe urzàdzenie transportowe spe∏nia
wymagania lub oznakowanie znakiem Π tego urzàdze-
nia zosta∏o dokonane zgodnie z przepisami niniejsze-
go rozdzia∏u, koszty zwiàzane z badaniami ponosi
Skarb Paƒstwa.

2. Je˝eli przeprowadzone badania wyka˝à, ˝e ci-
Ênieniowe urzàdzenie transportowe nie spe∏nia wy-
magaƒ lub oznakowanie znakiem Π tego urzàdzenia
zosta∏o dokonane niezgodnie z przepisami niniejszego
rozdzia∏u, koszty tych badaƒ ponosi osoba, która
wprowadzi∏a to urzàdzenie do obrotu, uiszczajàc op∏a-
t´, o której mowa w ust. 3.

3. Prezes UTK ustala w drodze postanowienia, na
które przys∏uguje za˝alenie, op∏at´ za przeprowadzone
badania, o których mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc uza-
sadnione koszty badaƒ, a tak˝e rodzaj badanego ci-
Ênieniowego urzàdzenia transportowego oraz stopieƒ
skomplikowania i zakres tych badaƒ.

4. Op∏at´, o której mowa w ust. 3, uiszcza si´ w ter-
minie 14 dni od dnia dor´czenia postanowienia.
W przypadku nieuiszczenia op∏aty w terminie podlega
ona Êciàgni´ciu w trybie przepisów ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968,
z póên. zm.5)).

5. Op∏ata, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód
bud˝etu paƒstwa.

Art. 27. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e:

1) ciÊnieniowe urzàdzenie transportowe nie spe∏nia
wymagaƒ,

2) oznakowanie znakiem Π ciÊnieniowego urzàdze-
nia transportowego zosta∏o dokonane niezgodnie
z przepisami niniejszego rozdzia∏u

— Prezes UTK, w drodze decyzji, nakazuje zapewniç
w okreÊlonym terminie zgodnoÊç ciÊnieniowego
urzàdzenia transportowego z wymaganiami lub wa-
runkami okreÊlonymi w art. 23 ust. 1 albo wycofaç
urzàdzenie z obrotu.

2. Prezes UTK po up∏ywie terminu ustalonego
w decyzji, o której mowa w ust. 1, przeprowadza kon-
trol´ majàcà na celu ustalenie, czy niezgodnoÊç zosta-
∏a usuni´ta w wyznaczonym terminie albo, czy ciÊnie-
niowe urzàdzenie transportowe zosta∏o wycofane
z obrotu.

3. Prezes UTK wydaje decyzj´ o umorzeniu post´-
powania, je˝eli:

1) nie stwierdzi naruszeƒ, o których mowa w ust. 1
pkt 1 lub 2;

2) niezgodnoÊç ciÊnieniowego urzàdzenia transpor-
towego z wymaganiami lub z warunkami okreÊlo-
nymi w art. 23 ust. 1 zosta∏a usuni´ta albo urzà-
dzenie zosta∏o wycofane z obrotu;

3) post´powanie z innych przyczyn sta∏o si´ bez-
przedmiotowe.

4. Prezes UTK w przypadku nieusuni´cia niezgod-
noÊci, o której mowa w ust. 1, wydaje decyzj´ o ogra-
niczeniu albo zakazie dalszego wprowadzenia do ob-
rotu, transportu lub u˝ytkowania ciÊnieniowego urzà-
dzenia transportowego albo nakazujàcà wycofanie te-
go urzàdzenia z obrotu. O podj´tej decyzji i przyczy-
nach jej podj´cia Prezes UTK niezw∏ocznie informuje
Komisj´ Europejskà.

5. Prezes UTK w przypadku stwierdzenia, ˝e ciÊnie-
niowe urzàdzenie transportowe w∏aÊciwie oznakowa-
ne, we w∏aÊciwy sposób utrzymywane i u˝ytkowane
zgodnie z przeznaczeniem mo˝e stwarzaç zagro˝enie
zdrowia, bezpieczeƒstwa osób, zwierzàt domowych
lub zagro˝enie mienia, podczas transportu lub u˝ytko-
wania, mo˝e wydaç decyzj´ o ograniczeniu lub zakazie
dalszego wprowadzania do obrotu, transportu lub
u˝ytkowania kwestionowanego urzàdzenia albo naka-
zujàcà wycofanie tego urzàdzenia z obrotu. O podj´tej
decyzji i przyczynach jej podj´cia Prezes UTK nie-
zw∏ocznie informuje Komisj´ Europejskà.

6. Je˝eli na ciÊnieniowym urzàdzeniu transporto-
wym niezgodnym z wymaganiami umieszczono ozna-
kowanie Π, Prezes UTK zawiadamia o tym w∏aÊciwe
organy i informuje o tym Komisj´ Europejskà oraz in-
ne paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej.
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Art. 28. W zakresie nieuregulowanym, do post´po-
wania w sprawie kontroli wprowadzonych do obrotu
ciÊnieniowych urzàdzeƒ transportowych, stosuje si´
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
post´powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.6)).

Art. 29. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) procedury oceny zgodnoÊci ciÊnieniowych urzà-
dzeƒ transportowych,

2) procedury ponownej oceny zgodnoÊci ciÊnienio-
wych urzàdzeƒ transportowych,

3) procedury okresowych badaƒ,

4) towary niebezpieczne innych klas ni˝ klasa 2 prze-
wo˝one ciÊnieniowymi urzàdzeniami transporto-
wymi,

5) sposób oznakowania ciÊnieniowych urzàdzeƒ
transportowych,

6) wzór znaku Π

— bioràc pod uwag´ rodzaje ciÊnieniowych urzàdzeƒ
transportowych oraz stopieƒ stwarzanych przez nie
zagro˝eƒ.

Rozdzia∏ 4

Doradca do spraw bezpieczeƒstwa przewozu kolejà
towarów niebezpiecznych

Art. 30. 1. Przewoênik kolejowy wykonujàcy prze-
wóz kolejà towarów niebezpiecznych lub inny pod-
miot uczestniczàcy w przewozie lub wykonujàcy zwià-
zane z tym przewozem czynnoÊci pakowania, za∏adun-
ku, nape∏niania, roz∏adunku lub prze∏adunku sà obo-
wiàzani do wyznaczenia na swój koszt doradcy do
spraw bezpieczeƒstwa przewozu kolejà towarów nie-
bezpiecznych, zwanego dalej „doradcà”.

2. Przewoênik kolejowy lub inny podmiot, o któ-
rym mowa w ust. 1, mo˝e wyznaczyç do wykonywania
zadaƒ wi´cej ni˝ jednego doradc´. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do podmiotów,
o których mowa w ust. 1, w przypadku, gdy:

1) iloÊç towarów niebezpiecznych przewo˝onych
w ka˝dym wagonie jest mniejsza od iloÊci ograni-
czonych, okreÊlonych w Regulaminie RID; 

2) ich podstawowa dzia∏alnoÊç nie jest zwiàzana
z przewozem towarów niebezpiecznych, a przewo-
zy tych towarów wykonywane sà okazjonalnie
i nie stwarzajà zagro˝enia dla Êrodowiska.

Art. 31. 1. Do zadaƒ doradcy nale˝y w szczególno-
Êci:

1) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczà-
cych przewozu kolejà towarów niebezpiecznych;

2) doradztwo w zakresie czynnoÊci zwiàzanych
z przewozem kolejà towarów niebezpiecznych;

3) sporzàdzanie rocznego sprawozdania z dzia∏alno-
Êci przewoênika kolejowego lub innego podmiotu,
o którym mowa w art. 30 ust. 1, w zakresie prze-
wozu towarów niebezpiecznych oraz czynnoÊci
z tym zwiàzanych, zwanego dalej „rocznym spra-
wozdaniem”; w przypadku gdy przewoênik kolejo-
wy lub inny podmiot, o którym mowa w art. 30
ust. 1, wyznaczy∏ do wykonywania zadaƒ wi´cej
ni˝ jednego doradc´, roczne sprawozdanie spo-
rzàdza jeden z wyznaczonych doradców; 

4) sporzàdzanie raportów dotyczàcych wypadków,
awarii lub powa˝nych naruszeƒ przepisów przy
przewozie towarów niebezpiecznych dla przewoê-
nika kolejowego lub innego podmiotu, o którym
mowa w art. 30 ust. 1, Urz´du Transportu Kolejo-
wego oraz innych jednostek prowadzàcych post´-
powanie.

2. Szczegó∏owe zadania i kompetencje doradcy
okreÊla Regulamin RID. 

3. W celu realizacji zadaƒ, o których mowa
w ust. 1, doradca jest uprawniony do wst´pu na ob-
szary i do obiektów kolejowych u przewoênika kolejo-
wego lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 30
ust. 1, na którego terenie wykonywane sà czynnoÊci
zwiàzane z przewozem kolejà towarów niebezpiecz-
nych.

Art. 32. 1. Doradca sporzàdza roczne sprawozda-
nie w dwóch egzemplarzach, podpisujàc je oraz wpi-
sujàc numer Êwiadectwa doradcy, o którym mowa
w art. 33 ust. 1 pkt 4. 

2. Przewoênik kolejowy oraz inny podmiot, o któ-
rym mowa w art. 30 ust. 1, jest obowiàzany:

1) przes∏aç Prezesowi UTK jeden egzemplarz roczne-
go sprawozdania, w terminie do dnia 31 stycznia
ka˝dego roku nast´pujàcego po roku, którego do-
tyczy sprawozdanie;

2) przechowywaç drugi egzemplarz rocznego spra-
wozdania przez okres 5 lat.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór formularza rocznego
sprawozdania oraz sposób jego wype∏niania, majàc
na uwadze zakres zadaƒ doradcy.

Art. 33. 1. Doradcà mo˝e byç osoba, która:

1) posiada co najmniej wykszta∏cenie Êrednie; 

2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na sta-
nowiskach zwiàzanych z przewozem towarów kolejà;
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3) nie by∏a karana za przest´pstwo umyÊlne;

4) posiada Êwiadectwo doradcy do spraw bezpie-
czeƒstwa przewozu kolejà towarów niebezpiecz-
nych, zwane dalej „Êwiadectwem doradcy”.

2. Âwiadectwo doradcy po raz pierwszy uzyskuje
osoba, która:

1) spe∏nia wymagania okreÊlone w ust. 1 pkt 1—3; 

2) ukoƒczy∏a kurs poczàtkowy dla doradców, obej-
mujàcy szkolenie w zakresie zagro˝eƒ zwiàzanych
z przewozem kolejà towarów niebezpiecznych
oraz przepisów obowiàzujàcych w tym zakresie,
zwany dalej „kursem poczàtkowym”;

3) z∏o˝y∏a z wynikiem pozytywnym egzamin przed
komisjà egzaminacyjnà powo∏anà przez Prezesa
UTK.

Art. 34. 1. Egzamin, o którym mowa w art. 33 ust. 2
pkt 3, obejmuje sprawdzenie znajomoÊci zagadnieƒ
zwiàzanych z przewozem kolejà towarów niebezpiecz-
nych w zakresie: 

1) przepisów dotyczàcych przewozu kolejà towarów
niebezpiecznych, w tym postanowieƒ umów mi´-
dzynarodowych;

2) nast´pstw wypadków zwiàzanych z przewozem
kolejà towarów niebezpiecznych oraz ich g∏ów-
nych przyczyn;

3) zapobiegania wypadkom oraz zagro˝eniom przy
przewozie kolejà towarów niebezpiecznych z za-
kresu ratownictwa i ochrony przeciwpo˝arowej;

4) klasyfikacji towarów niebezpiecznych;

5) wymagaƒ w stosunku do opakowaƒ, cystern, kon-
tenerów i innych urzàdzeƒ majàcych zastosowa-
nie przy przewozie kolejà towarów niebezpiecz-
nych;

6) metod za∏adunku i rozmieszczania ∏adunku w wa-
gonie oraz jego roz∏adunku;

7) prowadzenia wymaganej dokumentacji dotyczà-
cej przewozu kolejà towarów niebezpiecznych;

8) zasad szkolenia osób zatrudnionych przy przewo-
zie kolejà towarów niebezpiecznych. 

2. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa
w art. 33 ust. 2 pkt 3, pobierana jest op∏ata wnoszona
przez osob´ zainteresowanà lub podmiot kierujàcy na
egzamin. 

3. Op∏ata, o której mowa w ust. 2, stanowi dochód
bud˝etu paƒstwa.

4. Komisj´ egzaminacyjnà spoÊród osób posiada-
jàcych wiedz´ w zakresie bezpieczeƒstwa przewozu
kolejà towarów niebezpiecznych powo∏uje na ka˝dy
egzamin Prezes UTK.

5. W sk∏ad komisji egzaminacyjnej wchodzà:

1) przewodniczàcy;

2) co najmniej 4 cz∏onków.

6. Do obs∏ugi administracyjnej komisji egzamina-
cyjnej Prezes UTK powo∏uje sekretarza tej komisji.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy zakres i form´ egzaminu dla kandy-
datów na doradców i dla doradców, 

2) wysokoÊç op∏aty, o której mowa w ust. 2, i tryb jej
pobierania,

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

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie obiektywnego
sprawdzenia przygotowania do wykonywania zadaƒ
doradcy oraz koniecznoÊç pokrycia kosztów przepro-
wadzenia egzaminu poniesionych przez Urzàd Trans-
portu Kolejowego.

Art. 35. 1. Prezes UTK, na wniosek osoby zaintere-
sowanej, wydaje Êwiadectwo doradcy na okres 5 lat.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´:

1) kopi´ dokumentu potwierdzajàcego wymagane
doÊwiadczenie oraz okres zatrudnienia, o którym
mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2;

2) kopi´ dokumentu potwierdzajàcego wymagane
wykszta∏cenie;

3) zaÊwiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie-
karalnoÊci za przest´pstwo pope∏nione umyÊlnie,
wystawione nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed
dniem z∏o˝enia wniosku;

4) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu poczàtkowego;

5) zaÊwiadczenie o zdaniu egzaminu.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór Êwiadectwa doradcy,
uwzgl´dniajàc zakres niezb´dnych danych dotyczà-
cych doradcy. 

4. Âwiadectwa doradców do spraw bezpieczeƒ-
stwa przewozu towarów niebezpiecznych kolejà wy-
dane przez w∏aÊciwe w∏adze innych paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej sà uznawane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 36. 1. Prezes UTK, na wniosek doradcy, prze-
d∏u˝a, w drodze decyzji administracyjnej, wa˝noÊç
Êwiadectwa doradcy na okres kolejnych 5 lat, je˝eli
doradca:

1) nie przesta∏ spe∏niaç wymagaƒ, o których mowa
w art. 33 ust. 1 pkt 3;
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2) ukoƒczy∏ w roku poprzedzajàcym termin up∏ywu
wa˝noÊci Êwiadectwa doradcy kurs doskonalàcy dla
doradców, obejmujàcy szkolenie w zakresie zagro-
˝eƒ zwiàzanych z przewozem kolejà towarów nie-
bezpiecznych oraz przepisów obowiàzujàcych w tym
zakresie, zwany dalej „kursem doskonalàcym”;

3) z∏o˝y∏ z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym
mowa w art. 33 ust. 2 pkt 3.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza si´:

1) zaÊwiadczenie, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 3;

2) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu doskonalàcego;

3) zaÊwiadczenie o zdaniu egzaminu;

4) Êwiadectwo doradcy. 

Art. 37. 1. Prezes UTK cofa, w drodze decyzji admi-
nistracyjnej, Êwiadectwo doradcy, je˝eli doradca:

1) przesta∏ spe∏niaç wymagania, o których mowa
w art. 33 ust. 1 pkt 3;

2) naruszy∏ przepisy ustawy lub Regulaminu RID.

2. Osoba, wobec której zosta∏a wydana decyzja,
o której mowa w ust. 1, mo˝e ubiegaç si´ o ponowne
uzyskanie Êwiadectwa doradcy po up∏ywie 3 lat od dnia,
w którym decyzja w tej sprawie sta∏a si´ ostateczna.

Art. 38. Prezes UTK prowadzi ewidencj´ dorad-
ców, zawierajàcà nast´pujàce dane: 

1) imi´ i nazwisko;

2) adres i miejsce zamieszkania;

3) dat´ wydania i numer Êwiadectwa doradcy;

4) dat´ przed∏u˝enia Êwiadectwa doradcy;

5) dat´ cofni´cia Êwiadectwa doradcy. 

Rozdzia∏ 5

Prowadzenie kursów poczàtkowych
i kursów doskonalàcych

Art. 39. 1. Kursy poczàtkowe i kursy doskonalàce,
zwane dalej „kursami”, prowadzi podmiot posiadajà-
cy zezwolenie wydane przez Prezesa UTK, zwany dalej
„podmiotem prowadzàcym kursy”.

2. Prezes UTK, w drodze decyzji administracyjnej,
wydaje zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, je˝eli
wnioskodawca spe∏nia nast´pujàce warunki:

1) posiada warunki lokalowe gwarantujàce przepro-
wadzenie kursów zgodnie z ich programem;

2) zatrudnia wyk∏adowców, którzy posiadajà wy-
kszta∏cenie wy˝sze i kwalifikacje w zakresie pro-
blematyki dotyczàcej przewozu kolejà towarów
niebezpiecznych;

3) posiada zbiór przepisów w zakresie przewozu ko-
lejà towarów niebezpiecznych oraz wyposa˝enie

dydaktyczne, w szczególnoÊci: plansze, przeêro-
cza, fotografie, filmy oraz oprogramowanie kom-
puterowe;

4) posiada mo˝liwoÊç przeprowadzania zaj´ç prak-
tycznych obj´tych programem kursów;

5) nie jest podmiotem, wobec którego wszcz´to po-
st´powanie upad∏oÊciowe lub likwidacyjne;

6) nie zalega w regulowaniu zobowiàzaƒ podatko-
wych, op∏at i sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym
mowa w ust. 1, do∏àcza si´:

1) dokument okreÊlajàcy status podmiotu b´dàcego
osobà prawnà lub jednostkà organizacyjnà niema-
jàcà osobowoÊci prawnej, a w przypadku osoby fi-
zycznej — kopi´ dokumentu stwierdzajàcego to˝-
samoÊç; 

2) zaÊwiadczenia o niezaleganiu w zakresie regulo-
wania zobowiàzaƒ podatkowych, op∏at i sk∏adek
na ubezpieczenie spo∏eczne;

3) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu statystycznego nu-
meru identyfikacyjnego (REGON);

4) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu numeru identyfi-
kacji podatkowej (NIP);

5) informacj´ na temat kwalifikacji wyk∏adowców;

6) informacj´ na temat warunków lokalowych i wy-
posa˝enia dydaktycznego;

7) informacj´ na temat warunków uczestnictwa
w kursach, w tym maksymalnej liczby ich uczest-
ników.

Art. 40. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wyma-
gania w stosunku do podmiotów prowadzàcych kursy
oraz zakres kursów, majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç
prawid∏owego przygotowania do wykonywania zadaƒ
doradcy.

Art. 41. 1. Prezes UTK:

1) mo˝e dokonaç sprawdzenia informacji podanych
we wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mo-
wa w art. 39 ust. 1, oraz do∏àczonej do niego do-
kumentacji, o której mowa w art. 39 ust. 3, w celu
stwierdzenia, czy wnioskodawca spe∏nia warunki,
o których mowa w art. 39 ust. 2;

2) wzywa wnioskodawc´ do uzupe∏nienia, w wyzna-
czonym terminie, braków w dokumentacji, o któ-
rej mowa w art. 39 ust. 3.

2. Prezes UTK, w drodze decyzji administracyjnej,
odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa
w art. 39 ust. 1, je˝eli wnioskodawca:

1) nie spe∏nia warunków, o których mowa w art. 39
ust. 2;

2) nie uzupe∏ni∏, w wyznaczonym terminie, braków
w dokumentacji, o której mowa w art. 39 ust. 3. 
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Art. 42. 1. Prezes UTK sprawuje nadzór nad prowa-
dzeniem kursów.

2. Prezes UTK w ramach sprawowanego nadzoru
mo˝e przeprowadziç kontrol´ w zakresie:

1) spe∏niania przez podmiot prowadzàcy kursy wa-
runków, o których mowa w art. 39 ust. 2;

2) zgodnoÊci prowadzonych kursów z:

a) zakresem okreÊlonym w przepisach wydanych
na podstawie art. 40,

b) dokumentacjà do∏àczonà do wniosku, o której
mowa w art. 39 ust. 3 pkt 5—7,

c) informacjà, o której mowa w art. 43 pkt 1.

3. Kontrol´, o której mowa w ust. 2, wykonuje upo-
wa˝niony przez Prezesa UTK pracownik Urz´du Trans-
portu Kolejowego, który ma prawo:

1) ˝àdania od podmiotu prowadzàcego kursy i jego
pracowników pisemnych lub ustnych wyjaÊnieƒ,
okazania dokumentów i innych noÊników infor-
macji oraz udost´pnienia wszelkich danych majà-
cych zwiàzek z przedmiotem kontroli;

2) wst´pu na teren podmiotu prowadzàcego kursy,
w tym do pomieszczeƒ, w których kursy te sà pro-
wadzone.

4. CzynnoÊci kontrolne, o których mowa w ust. 3,
przeprowadza si´ w obecnoÊci upowa˝nionej osoby
wyznaczonej przez podmiot prowadzàcy kursy. 

Art. 43. Podmiot prowadzàcy kursy jest obowiàzany:

1) na 7 dni przed rozpocz´ciem kursu przedstawiç
Prezesowi UTK informacj´ o terminie, czasie
i miejscu jego prowadzenia; 

2) umo˝liwiç osobie upowa˝nionej przez Prezesa
UTK przeprowadzenie kontroli, o której mowa
w art. 42 ust. 2;

3) wydawaç zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu kursów.

Art. 44. 1. Prezes UTK, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, cofa wydane zezwolenie, o którym mowa
w art. 39 ust. 1, je˝eli podmiot prowadzàcy kursy:

1) przesta∏ spe∏niaç warunki, o których mowa
w art. 39 ust. 2;

2) prowadzi kursy w sposób niezgodny z:

a) przepisami wydanymi na podstawie art. 40,

b) dokumentacjà do∏àczonà do wniosku, o której
mowa w art. 39 ust. 3 pkt 5—7, 

c) informacjà, o której mowa w art. 43 pkt 1;

3) nie wyda∏ zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu kursu lub
wyda∏ zaÊwiadczenie niezgodnie ze stanem fak-
tycznym;

4) nie z∏o˝y∏ informacji, o której mowa w art. 43 pkt 1;

5) uniemo˝liwi∏ przeprowadzenie kontroli, o której
mowa w art. 42 ust. 2.

2. W przypadku cofni´cia zezwolenia, o którym
mowa w art. 39 ust. 1, z przyczyn okreÊlonych w ust. 1
pkt 2—5, ponowne zezwolenie nie mo˝e byç wydane
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 3 lat od dnia, w którym decy-
zja w tej sprawie sta∏a si´ ostateczna.

Art. 45. Prezes UTK prowadzi ewidencj´ podmiotów
prowadzàcych kursy, zawierajàcà nast´pujàce dane: 

1) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres podmiotu prowadzàcego
kurs;

2) dat´ wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 39
ust. 1;

3) dat´ cofni´cia zezwolenia, o którym mowa w art. 39
ust. 1.

Rozdzia∏ 6

Nadzór i kontrola

Art. 46. 1. Nadzór i kontrol´ nad bezpieczeƒstwem
przewozu kolejà towarów niebezpiecznych sprawuje
Prezes UTK w oparciu o przepisy ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966
oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883), z uwzgl´dnieniem prze-
pisów niniejszego rozdzia∏u.

2. Kontrol´, o której mowa w ust. 1, przeprowadza-
jà upowa˝nieni pracownicy Urz´du Transportu Kolejo-
wego, z zastrze˝eniem art. 47. 

Art. 47. 1. Kontrol´ dotyczàcà:

1) warunków przewozu kolejowego materia∏ów pro-
mieniotwórczych — wykonuje Prezes Paƒstwowej
Agencji Atomistyki;

2) warunków technicznych zbiorników wagonów cy-
stern, kontenerów-cystern, wieloelementowych
kontenerów do gazów, cystern typu nadwozie wy-
mienne, cystern odejmowalnych oraz cystern
przenoÊnych — przeznaczonych do przewozu ko-
lejà towarów niebezpiecznych, opakowaƒ prze-
znaczonych do przewozu kolejà gazów, a tak˝e ba-
daƒ okresowych du˝ych pojemników do przewozu
luzem — wykonuje Dyrektor Transportowego Do-
zoru Technicznego;

3) warunków technicznych opakowaƒ towarów nie-
bezpiecznych, niezastrze˝onych do kompetencji
innych jednostek lub organów — wykonuje jed-
nostka, o której mowa w art. 8 pkt 4;

4) badaƒ, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania
do przewozu kolejà towarów niebezpiecznych,
niezastrze˝onych do kompetencji innych jedno-
stek lub organów — wykonuje jednostka, o której
mowa w art. 8 pkt 5;

5) warunków przewozu kolejà materia∏ów zakaênych
— wykonuje jednostka, o której mowa w art. 8
pkt 6.
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2. Kontrol´, o której mowa w ust. 1, przeprowadza-
jà upowa˝nieni pracownicy odpowiednio Paƒstwowej
Agencji Atomistyki, Transportowego Dozoru Technicz-
nego, a tak˝e jednostek, o których mowa w art. 8
pkt 4—7. 

Art. 48. 1. Osoby przeprowadzajàce kontrol´,
o których mowa w art. 46 ust. 2 i art. 47 ust. 2, sà obo-
wiàzane, w zakresie wykonywanych zadaƒ, do spraw-
dzenia, w szczególnoÊci:

1) prawid∏owoÊci klasyfikacji towaru niebezpiecznego;

2) stosowania i oznakowania opakowania, cysterny,
kontenera lub wagonu;

3) przestrzegania zakazów pakowania razem i ∏ado-
wania razem okreÊlonych towarów niebezpiecz-
nych;

4) sposobu rozmieszczenia i zabezpieczenia w wago-
nach towarów niebezpiecznych;

5) stanu technicznego opakowaƒ, cystern, kontene-
rów lub wagonów;

6) sposobu przewozu kolejà towarów niebezpiecz-
nych;

7) kwalifikacji osób wykonujàcych czynnoÊci zwiàza-
ne z przewozem kolejà towarów niebezpiecznych,
w tym doradcy;

8) dokumentów wymaganych przy przewozie kolejo-
wym towarów niebezpiecznych.

2. Po przeprowadzeniu kontroli osoby, o których
mowa w art. 46 ust. 2 i art. 47 ust. 2, sà obowiàzane do
sporzàdzenia w dwóch egzemplarzach protoko∏u kon-
troli, z czego:

1) jeden egzemplarz przekazujà kontrolowanemu;

2) drugi egzemplarz jest przechowywany przez okres
5 lat w dokumentacji prowadzonej przez organy
i jednostki, w których imieniu przeprowadzajà one
kontrol´. 

Rozdzia∏ 7

Przepisy karne

Art. 49. 1. Kto: 

1) wykonuje przewóz kolejà towarów niebezpiecz-
nych, które nie sà dopuszczone do mi´dzynarodo-
wego przewozu,

2) wbrew zakazowi lub ograniczeniu przewozu kole-
jà okreÊlonych towarów niebezpiecznych na da-
nych obszarach kolejowych wykonuje przewóz ko-
lejà tych towarów,

3) b´dàc do tego zobowiàzanym, nie wyznacza do-
radcy,

4) b´dàc doradcà, nie wype∏nia obowiàzków okre-
Êlonych w art. 31 ust. 1 pkt 3 i 4

— podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa
w ust. 1, nast´puje w trybie przepisów ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. — Kodeks post´powania w spra-
wach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 oraz
z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081). 

Art. 50. 1. Kto wprowadza do obrotu ciÊnieniowe
urzàdzenia transportowe stosowane w przewozie ko-
lejowym niezgodnie z wymaganiami dotyczàcymi ta-
kich urzàdzeƒ,

podlega grzywnie do 100 000 z∏.

2. Kto umieszcza oznakowanie Π na ciÊnieniowym
urzàdzeniu transportowym stosowanym w przewozie
kolejowym, które nie spe∏nia wymagaƒ dotyczàcych
takich urzàdzeƒ albo dla którego producent lub jego
upowa˝niony przedstawiciel nie wystawi∏ deklaracji
zgodnoÊci, 

podlega grzywnie do 100 000 z∏.

3. Kto umieszcza na ciÊnieniowym urzàdzeniu
transportowym stosowanym w przewozie kolejowym
znak podobny do oznakowania Π, mogàcy wprowa-
dziç w b∏àd nabywc´ i u˝ytkownika tego urzàdzenia,

podlega grzywnie do 100 000 z∏.

4. Kto wprowadza do obrotu ciÊnieniowe urzàdze-
nie transportowe stosowane w przewozie kolejowym
podlegajàce oznakowaniu Π, a nieoznakowane takim
oznakowaniem,

podlega grzywnie do 100 000 z∏.

Rozdzia∏ 8

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 51. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. —
Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601,
z póên. zm.7)) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych, ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw rol-
nictwa, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e okreÊlaç
szczególne warunki przewozu:

1) rzeczy ∏atwo psujàcych si´,

2) zw∏ok i szczàtków zw∏ok ludzkich,

3) ˝ywych zwierzàt

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie bezpieczeƒ-
stwa przewozu, wymaganych warunków przewo-
zu oraz warunków sanitarnych dla zapewnienia
ochrony zdrowia i Êrodowiska.”.
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Art. 52. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371,
z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 50 po pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) wprowadzonych do obrotu ciÊnieniowych
urzàdzeƒ transportowych pod wzgl´dem
zgodnoÊci z wymaganiami technicznymi, do-
kumentacjà technicznà i prawid∏owoÊcià ich
oznakowania w zakresie okreÊlonym w usta-
wie z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 199, poz. 1671).”;

2) po art. 54 dodaje si´ art. 54a w brzmieniu:

„Art. 54a. Do zadaƒ G∏ównego Inspektora Trans-
portu Drogowego nale˝y tak˝e kontrola
spe∏niania wymagaƒ wprowadzonych
do obrotu ciÊnieniowych urzàdzeƒ
transportowych oraz prowadzenie po-
st´powaƒ w tych sprawach na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie z dnia
28 paêdziernika 2002 r. o przewozie dro-
gowym towarów niebezpiecznych.”.

Art. 53. W ustawie z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik 1) w brzmie-
niu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje transpozycji:

— dyrektywy 1999/36/WE z dnia 29 kwietnia
1999 r. w sprawie ciÊnieniowych urzàdzeƒ
transportowych zmienionej dyrektywà
2001/2/WE z dnia 4 stycznia 2001 r. dostoso-
wujàcà do post´pu technicznego dyrektyw´
1999/36/WE w sprawie ciÊnieniowych urzà-
dzeƒ transportowych, dyrektyw´ 2002/50/WE
z dnia 6 czerwca 2002 r. dostosowujàcà do
post´pu technicznego dyrektyw´ 1999/36/WE
w sprawie ciÊnieniowych urzàdzeƒ transpor-
towych, decyzj´ z 25 stycznia 2001 r.
2001/107/WE zmieniajàcà dat´ implementacji
dyrektywy 1999/36/WE dla niektórych ciÊnie-
niowych urzàdzeƒ transportowych, decyzj´
z 18 lipca 2003 r. 2003/525/WE zmieniajàcà
dat´ implementacji dyrektywy 1999/36/WE
dla niektórych ciÊnieniowych urzàdzeƒ trans-
portowych.”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa okreÊla zasady przewozu drogo-
wego towarów niebezpiecznych, wyma-
gania w stosunku do kierowców i innych

osób wykonujàcych czynnoÊci zwiàzane
z tym przewozem, zasady dokonywania
oceny zgodnoÊci ciÊnieniowych urzàdzeƒ
transportowych oraz organy w∏aÊciwe do
sprawowania nadzoru i kontroli w tych
sprawach.”;

3) w art. 2 po pkt 4 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
oraz dodaje si´ pkt 5—9 w brzmieniu:

„5) „ciÊnieniowe urzàdzenia transportowe”:

a) naczynia takie, jak: butle, zbiorniki rurowe,
b´bny ciÊnieniowe, naczynia kriogeniczne,
wiàzki butli,

b) cysterny, ∏àcznie z cysternami odejmowal-
nymi, kontenerami-cysternami, pojazdami-
-bateriami, pojazdami cysternami

— stosowane w transporcie gazów klasy 2
oraz w transporcie okreÊlonych towarów nie-
bezpiecznych innych klas, ∏àcznie z ich zawo-
rami i innym wyposa˝eniem zgodnie z umo-
wà ADR,

6) „ocena zgodnoÊci” — sprawdzanie, przed
wprowadzeniem do obrotu, ciÊnieniowego
urzàdzenia transportowego, projektu lub pro-
cesu jego wytwarzania, w zakresie zgodnoÊci
z wymaganiami okreÊlonymi w umowie ADR,

7) „ponowna ocena zgodnoÊci” — sprawdzanie
znajdujàcego si´ w obrocie ciÊnieniowego
urzàdzenia transportowego, w zakresie zgod-
noÊci z wymaganiami okreÊlonymi w umowie
ADR, na ˝àdanie w∏aÊciciela, jego upowa˝nio-
nego przedstawiciela albo u˝ytkownika, w ce-
lu potwierdzenia zgodnoÊci z tymi wymaga-
niami,

8) „okresowe badanie” — badanie kontrolne
znajdujàcych si´ w obrocie ciÊnieniowych
urzàdzeƒ transportowych stwierdzajàce ich
zgodnoÊç podczas eksploatacji z wymagania-
mi okreÊlonymi w umowie ADR,

9) „oznakowanie Π” — oznakowanie potwier-
dzajàce zgodnoÊç ciÊnieniowego urzàdzenia
transportowego z wymaganiami okreÊlonymi
w umowie ADR.”;

4) po rozdziale 3 dodaje si´ rozdzia∏ 3a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 3a

CiÊnieniowe urzàdzenia transportowe

Art. 19a. CiÊnieniowe urzàdzenia transportowe
przewo˝one transportem drogowym po-
winny odpowiadaç okreÊlonym w umo-
wie ADR wymaganiom technicznym,
zwanym dalej „wymaganiami”.

Art. 19b. CiÊnieniowe urzàdzenia transportowe
podlegajà:

1) ocenie zgodnoÊci w przypadku wpro-
wadzanych do obrotu nowych ciÊnie-
niowych urzàdzeƒ transportowych;

Dziennik Ustaw Nr 97 — 6620 — Poz. 962

————————
8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671,
z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, 
poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959. 



2) ponownej ocenie zgodnoÊci —
w przypadku ciÊnieniowych urzàdzeƒ
transportowych, o których mowa
w art. 38a;

3) okresowym badaniom w przypadku
wielokrotnego u˝ytku:

a) ciÊnieniowych urzàdzeƒ transpor-
towych, o których mowa w pkt 1 i 2,

b) butli do gazów oznakowanych
znakiem zgodnoÊci ε 1, ε 2, ε 3,
zgodnie z przepisami Unii Europej-
skiej9).

Art. 19c. Przepisów niniejszego rozdzia∏u nie sto-
suje si´ do:

1) wyrobów aerozolowych oraz butli ga-
zowych stosowanych w aparatach od-
dechowych;

2) ciÊnieniowych urzàdzeƒ transporto-
wych wykorzystywanych wy∏àcznie
w transporcie towarów niebezpiecz-
nych pomi´dzy obszarem paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej a ob-
szarem kraju trzeciego;

3) ciÊnieniowych urzàdzeƒ transporto-
wych podlegajàcych zasadom wy∏à-
czenia okreÊlonym w umowie ADR.

Art. 19d. 1. Do oceny zgodnoÊci ciÊnieniowych
urzàdzeƒ transportowych oraz akredy-
tacji, autoryzacji i notyfikacji jednostki
kontrolujàcej stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 5 pkt 2, 5 i 6, 10—13,
art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 9, art. 13a,
art. 14—18, art. 19 ust. 1—5, art. 20—22
oraz art. 24—36 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci
(Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z póên.
zm.10)), z uwzgl´dnieniem zmian wyni-
kajàcych z przepisów niniejszego roz-
dzia∏u.

2. CzynnoÊci, o których mowa
w art. 20—22 i art. 24 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoÊci, wykonuje minister w∏aÊci-
wy do spraw transportu.

3. Ilekroç w ustawie z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci
jest mowa o zasadniczych wymaga-
niach — nale˝y przez to rozumieç wy-
magania, o których mowa w art. 19a.

Art. 19e. 1. W procesie oceny zgodnoÊci uczestni-
czà producenci, ich upowa˝nieni
przedstawiciele, importerzy oraz noty-
fikowane jednostki kontrolujàce.

2. W procesie ponownej oceny zgodno-
Êci uczestniczà w∏aÊciciele, ich upo-
wa˝nieni przedstawiciele, u˝ytkowni-
cy, importerzy oraz notyfikowane jed-
nostki kontrolujàce.

Art. 19f. 1. ZgodnoÊç wprowadzanych do obrotu
ciÊnieniowych urzàdzeƒ transporto-
wych stwierdza notyfikowana jednost-
ka kontrolujàca w wyniku przeprowa-
dzonych procedur oceny zgodnoÊci.

2. Zawory oraz inne wyposa˝enie stoso-
wane w transporcie drogowym powin-
ny spe∏niaç wymagania dotyczàce ci-
Ênieniowych urzàdzeƒ transportowych.

3. Zawory oraz inne wyposa˝enie bezpo-
Êrednio spe∏niajàce funkcje zabezpie-
czeƒ w ciÊnieniowych urzàdzeniach
transportowych, w szczególnoÊci za-
wory bezpieczeƒstwa, zawory nape∏-
niania i opró˝niania oraz zawory butli
podlegajà procedurze oceny zgodno-
Êci o wymaganiach co najmniej takich,
jak wymagania procedury, której zo-
sta∏o poddane ciÊnieniowe urzàdzenie
transportowe, do którego sà one przy-
twierdzone. W zakresie, w jakim umo-
wa ADR nie okreÊla dla zaworów oraz
innego wyposa˝enia stosowanego
w transporcie wymagaƒ i procedur
oceny zgodnoÊci, powinny one spe∏-
niaç wymagania i podlegaç procedu-
rze oceny zgodnoÊci okreÊlonej
w przepisach wydanych na podstawie
art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoÊci dotyczà-
cych urzàdzeƒ ciÊnieniowych oraz ze-
spo∏ów urzàdzeƒ ciÊnieniowych.

Art. 19g. CiÊnieniowe urzàdzenia transportowe
uznaje si´ za zgodne z wymaganiami, je-
˝eli umieszczono na nich oznakowanie Π.

Art. 19h. CiÊnieniowe urzàdzenia transportowe
mogà byç poddawane okresowym bada-
niom na obszarze ka˝dego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej.

Art. 19i. Do zadaƒ notyfikowanej jednostki kontro-
lujàcej nale˝y:

1) przeprowadzanie oceny zgodnoÊci;

2) przeprowadzanie ponownej oceny
zgodnoÊci;

3) wykonywanie badaƒ okresowych.
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Art. 19j. 1. Notyfikowana jednostka kontrolujàca,
jej kierownik i pracownicy odpowie-
dzialni za wykonywanie zadaƒ, o któ-
rych mowa w art. 19j, nie powinni byç
projektantami, producentami, dostaw-
cami, nabywcami, w∏aÊcicielami, po-
siadaczami, u˝ytkownikami lub serwi-
santami ciÊnieniowych urzàdzeƒ trans-
portowych i ich wyposa˝enia, które
oceniajà oraz upowa˝nionymi przed-
stawicielami którejkolwiek ze stron,
a tak˝e byç bezpoÊrednio zaanga˝owa-
ni w projektowanie, produkcj´, rekla-
m´ lub obs∏ug´ serwisowà ciÊnienio-
wych urzàdzeƒ transportowych z ich
wyposa˝eniem oraz reprezentowaç stron
zaanga˝owanych w takie czynnoÊci.

2. Przepis ust. 1 nie wy∏àcza mo˝liwoÊci
wymiany informacji technicznych po-
mi´dzy producentem ciÊnieniowych
urzàdzeƒ transportowych a notyfiko-
wanà jednostkà kontrolujàcà.

3. Pracownicy notyfikowanej jednostki
kontrolujàcej przeprowadzajà ocen´
zgodnoÊci, wykazujàc najwy˝szy sto-
pieƒ rzetelnoÊci zawodowej i kompe-
tencji technicznych.

4. Pracownicy notyfikowanej jednostki kon-
trolujàcej podejmujà dzia∏ania w sposób
niezale˝ny, bezstronny i przestrzegajà za-
sady równoprawnego traktowania pod-
miotów uczestniczàcych w procesie oce-
ny zgodnoÊci.

5. Notyfikowana jednostka kontrolujàca
powinna zatrudniaç wykwalifikowa-
nych pracowników oraz posiadaç od-
powiednie wyposa˝enie, umo˝liwiajà-
ce w∏aÊciwe wykonywanie zadaƒ ad-
ministracyjnych i technicznych zwiàza-
nych z ocenà zgodnoÊci, a tak˝e posia-
daç dost´p do sprz´tu wymaganego
do badaƒ specjalistycznych.

Art. 19k. 1. Pracownicy notyfikowanej jednostki
kontrolujàcej odpowiedzialni za wykony-
wanie zadaƒ, o których mowa w art. 19i,
powinni odbyç przeszkolenie w tym za-
kresie, a tak˝e posiadaç:

1) wiedz´ oraz odpowiednie doÊwiad-
czenie niezb´dne do przeprowadza-
nia badaƒ;

2) umiej´tnoÊç sporzàdzania certyfika-
tów, protoko∏ów i sprawozdaƒ wy-
maganych w celu uwierzytelnienia
przeprowadzonych badaƒ.

2. Notyfikowana jednostka kontrolujàca
powinna:

1) uczestniczyç w pracach normaliza-
cyjnych i we wspó∏pracy notyfiko-
wanych jednostek kontrolujàcych;

2) gwarantowaç zachowanie jakoÊci
Êwiadczonych us∏ug w warunkach
konkurencji rynkowej.

Art. 19l. 1. Wynagrodzenie pracowników wykonu-
jàcych zadania, o których mowa
w art. 19i, nie mo˝e byç uzale˝nione
bezpoÊrednio od liczby przeprowadzo-
nych inspekcji lub od ich wyników.

2. Notyfikowana jednostka kontrolujàca
powinna samodzielnie wykonywaç
czynnoÊci, których si´ podejmuje.
W przypadku gdy notyfikowana jed-
nostka kontrolujàca zleca wykonanie
niektórych czynnoÊci innej jednostce,
powinna zapewniç oraz móc wykazaç,
˝e jej zleceniobiorca ma kompetencje
do realizacji tych czynnoÊci i przejàç
pe∏nà odpowiedzialnoÊç za ich wyko-
nanie.

Art. 19∏. 1. Producent lub jego upowa˝niony
przedstawiciel, który podda∏ ciÊnienio-
we urzàdzenie transportowe lub pro-
ces jego wytwarzania ocenie zgodno-
Êci z wymaganiami dotyczàcymi ci-
Ênieniowych urzàdzeƒ transportowych
i potwierdzi∏ ich zgodnoÊç, sporzàdza
deklaracj´ zgodnoÊci oraz umieszcza
oznakowanie Π.

2. Zabrania si´ umieszczania na ciÊnie-
niowym urzàdzeniu transportowym,
które nie spe∏nia wymagaƒ dotyczà-
cych takich urzàdzeƒ, oraz dla którego
producent lub jego upowa˝niony
przedstawiciel nie wystawi∏ deklaracji
zgodnoÊci, oznakowania Π lub znaku
podobnego mogàcego wprowadzaç
w b∏àd u˝ytkownika ciÊnieniowego
urzàdzenia transportowego.

3. Zabrania si´ wprowadzania do obrotu
ciÊnieniowych urzàdzeƒ transporto-
wych nieposiadajàcych oznakowania Π,
je˝eli urzàdzenia te podlegajà wy∏àcznie
oznakowaniu Π.

Art. 19m. 1. Za czynnoÊci zwiàzane z:

1) obowiàzkowà ocenà zgodnoÊci ci-
Ênieniowych urzàdzeƒ transporto-
wych,

2) okresowymi badaniami,

3) sprawdzaniem zgodnoÊci ciÊnie-
niowych urzàdzeƒ transportowych
z wymaganiami, dokonywane
przez notyfikowane jednostki kon-
trolujàce

— pobiera si´ op∏aty.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1,
uiszcza wnioskodawca.

3. Do sposobu ustalania op∏at za czyn-
noÊci, o których mowa w ust. 1, oraz
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maksymalnej wysokoÊci tych op∏at,
je˝eli zosta∏y one okreÊlone, stosuje
si´ odpowiednio przepisy wydane na
podstawie art. 25 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie
kolejà towarów niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 97, poz. 962).

Art. 19n. 1. Kontrol´ spe∏niania wymagaƒ przez
ciÊnieniowe urzàdzenia transportowe
prowadzi z urz´du G∏ówny Inspektor
Transportu Drogowego.

2. Przedmiotem kontroli mogà byç
wprowadzone do obrotu ciÊnieniowe
urzàdzenia transportowe, prawid∏o-
woÊç ich oznakowania oraz dotyczàca
ich dokumentacja techniczna.

3. G∏ówny Inspektor Transportu Drogo-
wego przeprowadza lub zleca przepro-
wadzenie badania ciÊnieniowych
urzàdzeƒ transportowych specjali-
stycznej jednostce.

4. Z przeprowadzonych w ramach kon-
troli badaƒ sporzàdza si´ sprawozda-
nie, które do∏àcza si´ do protoko∏u
kontroli.

Art. 19o. 1. W przypadku stwierdzenia przez
G∏ównego Inspektora Transportu Dro-
gowego, ˝e ciÊnieniowe urzàdzenie
transportowe spe∏nia wymagania lub
oznakowanie znakiem Π tego urzàdze-
nia zosta∏o dokonane zgodnie z prze-
pisami niniejszego rozdzia∏u, koszty
zwiàzane z badaniami ponosi Skarb
Paƒstwa.

2. Je˝eli przeprowadzone badania wyka-
˝à, ˝e ciÊnieniowe urzàdzenie trans-
portowe nie spe∏nia wymagaƒ lub
oznakowanie znakiem Π tego urzàdze-
nia zosta∏o dokonane niezgodnie
z przepisami niniejszego rozdzia∏u,
koszty tych badaƒ ponosi osoba, która
wprowadzi∏a to urzàdzenie do obrotu,
uiszczajàc op∏at´, o której mowa
w ust. 3.

3. G∏ówny Inspektor Transportu Drogo-
wego ustala w drodze postanowienia,
na które przys∏uguje za˝alenie, op∏at´
za przeprowadzone badania, o których
mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc uzasad-
nione koszty badaƒ, a tak˝e rodzaj ba-
danego ciÊnieniowego urzàdzenia
transportowego oraz stopieƒ skompli-
kowania i zakres tych badaƒ.

4. Op∏at´, o której mowa w ust. 3, uisz-
cza si´ w terminie 14 dni od dnia do-
r´czenia postanowienia. W przypadku
nieuiszczenia op∏aty w terminie podle-
ga ona Êciàgni´ciu w trybie przepisów

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-
st´powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110,
poz. 968, z póên. zm.11)).

5. Op∏ata, o której mowa w ust. 3, stano-
wi dochód bud˝etu paƒstwa.

Art. 19p. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e:

1) ciÊnieniowe urzàdzenie transporto-
we nie spe∏nia wymagaƒ,

2) oznakowanie znakiem Π ciÊnienio-
wego urzàdzenia transportowego
zosta∏o dokonane niezgodnie
z przepisami niniejszego rozdzia∏u

— G∏ówny Inspektor Transportu Dro-
gowego, w drodze decyzji, nakazuje za-
pewniç w okreÊlonym terminie zgod-
noÊç ciÊnieniowego urzàdzenia trans-
portowego z wymaganiami lub warun-
kami okreÊlonymi w art. 19∏ ust. 1 albo
wycofaç urzàdzenie z obrotu.

2. G∏ówny Inspektor Transportu Drogo-
wego po up∏ywie terminu ustalonego
w decyzji, o której mowa w ust. 1,
przeprowadza kontrol´ majàcà na celu
ustalenie, czy niezgodnoÊç zosta∏a
usuni´ta w wyznaczonym terminie al-
bo, czy ciÊnieniowe urzàdzenie trans-
portowe zosta∏o wycofane z obrotu.

3. G∏ówny Inspektor Transportu Drogo-
wego wydaje decyzj´ o umorzeniu po-
st´powania, je˝eli:

1) nie stwierdzi naruszeƒ, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2;

2) niezgodnoÊç ciÊnieniowego urzà-
dzenia transportowego z wymaga-
niami lub z warunkami okreÊlonymi
w art. 19∏ ust. 1 zosta∏a usuni´ta al-
bo urzàdzenie zosta∏o wycofane
z obrotu;

3) post´powanie z innych przyczyn
sta∏o si´ bezprzedmiotowe.

4. G∏ówny Inspektor Transportu Drogo-
wego, w przypadku nieusuni´cia nie-
zgodnoÊci, o której mowa w ust. 1,
wydaje decyzj´ o ograniczeniu albo
zakazie dalszego wprowadzania do
obrotu transportu lub u˝ytkowania ci-
Ênieniowego urzàdzenia transporto-
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wego albo nakazujàcà wycofanie tego
urzàdzenia z obrotu. O podj´tej decy-
zji i przyczynach jej podj´cia G∏ówny
Inspektor Transportu Drogowego nie-
zw∏ocznie informuje Komisj´ Europej-
skà.

5. G∏ówny Inspektor Transportu Drogo-
wego w przypadku stwierdzenia, ˝e ci-
Ênieniowe urzàdzenie transportowe
w∏aÊciwie oznakowane, we w∏aÊciwy
sposób utrzymywane i u˝ytkowane
zgodnie z przeznaczeniem mo˝e stwa-
rzaç zagro˝enie zdrowia, bezpieczeƒ-
stwa osób, zwierzàt domowych lub za-
gro˝enie mienia, podczas transportu
lub u˝ytkowania, mo˝e wydaç decyzj´
o ograniczeniu lub zakazie dalszego
wprowadzania do obrotu, transportu
lub u˝ytkowania kwestionowanego
urzàdzenia albo nakazujàcà wycofanie
tego urzàdzenia z obrotu. O podj´tej
decyzji i przyczynach jej podj´cia
G∏ówny Inspektor Transportu Drogo-
wego niezw∏ocznie informuje Komisj´
Europejskà.

6. Je˝eli na ciÊnieniowym urzàdzeniu
transportowym niezgodnie z wyma-
ganiami umieszczono oznakowanie Π,
G∏ówny Inspektor Transportu Drogo-
wego zawiadamia o tym w∏aÊciwe or-
gany i informuje o tym Komisj´ Euro-
pejskà oraz inne paƒstwa cz∏onkow-
skie Unii Europejskiej.

Art. 19r. W zakresie nieuregulowanym, do post´-
powania w sprawie kontroli wprowadzo-
nych do obrotu ciÊnieniowych urzàdzeƒ
transportowych, stosuje si´ przepisy usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks po-
st´powania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.12)).

Art. 19s. Do procedur oceny zgodnoÊci ciÊnienio-
wych urzàdzeƒ transportowych, proce-
dur ponownej oceny zgodnoÊci ciÊnie-
niowych urzàdzeƒ transportowych, pro-
cedur okresowych badaƒ, okreÊlenia to-
warów niebezpiecznych innych klas ni˝
klasa 2 przewo˝onych ciÊnieniowymi
urzàdzeniami transportowymi, sposobu
oznakowania ciÊnieniowych urzàdzeƒ
transportowych oraz wzoru znaku Π sto-
suje si´ odpowiednio przepisy wydane
przez ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu na podstawie art. 30 ustawy
z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie kole-
jà towarów niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 97, poz. 962).”;

5) w art. 22 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) stwierdzanie zgodnoÊci realizacji przewozu
z wymaganiami okreÊlonymi w ustawie
i umowie ADR;”;

6) w rozdziale 5 dodaje si´ art. 33a w brzmieniu:

„Art. 33a. 1. Kto wprowadza do obrotu ciÊnienio-
we urzàdzenia transportowe stoso-
wane w przewozie drogowym nie-
zgodne z wymaganiami dotyczàcymi
takich urzàdzeƒ,

podlega grzywnie do 100 000 z∏.

2. Kto umieszcza oznakowanie Π na ci-
Ênieniowym urzàdzeniu transporto-
wym stosowanym w przewozie dro-
gowym, które nie spe∏nia wymagaƒ
dotyczàcych takich urzàdzeƒ albo dla
którego producent lub jego upowa˝-
niony przedstawiciel nie wystawi∏
deklaracji zgodnoÊci,

podlega grzywnie do 100 000 z∏.

3. Kto umieszcza na ciÊnieniowym urzà-
dzeniu transportowym stosowanym
w przewozie drogowym znak podob-
ny do oznakowania Π, mogàcy wpro-
wadziç w b∏àd nabywc´ i u˝ytkowni-
ka tego urzàdzenia,

podlega grzywnie do 100 000 z∏.

4. Kto wprowadza do obrotu ciÊnienio-
we urzàdzenie transportowe stoso-
wane w przewozie drogowym podle-
gajàce oznakowaniu Π, a nieoznako-
wane takim oznakowaniem,

podlega grzywnie do 100 000 z∏.”;

7) w rozdziale 6 dodaje si´ art. 38a w brzmieniu:

„Art. 38a. 1. W∏aÊciciele lub u˝ytkownicy:

1) butli wprowadzonych do obrotu
przed dniem 1 maja 2004 r. sà
obowiàzani poddaç je ponownej
ocenie zgodnoÊci w terminie do
dnia 30 kwietnia 2006 r.;

2) pozosta∏ych ciÊnieniowych urzà-
dzeƒ transportowych wprowa-
dzonych do obrotu przed dniem 
1 lipca 2005 r. sà obowiàzani pod-
daç je ponownej ocenie zgodno-
Êci w terminie do dnia 30 czerwca
2007 r.

2. ZgodnoÊç ciÊnieniowych urzàdzeƒ
transportowych, o których mowa
w ust. 1, z wymaganiami ustala noty-
fikowana jednostka kontrolujàca
w wyniku przeprowadzonej procedu-
ry ponownej oceny zgodnoÊci.
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12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387
oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660. 



3. CiÊnieniowe urzàdzenia transporto-
we, których zgodnoÊç nie zostanie
potwierdzona w terminach okreÊlo-
nych w ust. 1, podlegajà wycofaniu
z eksploatacji.”.

Art. 54. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o trans-
porcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170,
poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, 
poz. 883) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) uchyla si´ rozdzia∏ 5;

2) w art. 37 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ewidencj´ kosztów ponoszonych na realizacj´
zadaƒ, o których mowa w art. 39 ust. 1 i art. 40
ust. 1, oraz ewidencj´ przychodów, o których
mowa w art. 40 ust. 1;”;

3) w art. 40:

a) uchyla si´ ust. 3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizo-
wane sà na podstawie umowy zawartej po-
mi´dzy organem jednostki samorzàdu tery-
torialnego a przewoênikiem kolejowym,
w szczególnoÊci w zakresie, o którym mowa
w art. 41.”;

4) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Samorzàd województwa mo˝e nie wyraziç
zgody na zaprzestanie wykonywania przewo-
zów w ramach obowiàzku s∏u˝by publicznej,
je˝eli pokryje straty udokumentowane przez
przewoênika kolejowego.”;

5) w art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W∏aÊciwy organ administracji architektonicz-
no-budowlanej, w rozumieniu przepisów Pra-
wa budowlanego, udziela bàdê odmawia zgo-
dy na odst´pstwo po uzyskaniu opinii w∏aÊci-
wego zarzàdcy.”; 

6) w art. 66 w ust. 1 uchyla si´ pkt 4.

Art. 55. 1. Uprawnienia doradcy do spraw bezpie-
czeƒstwa przewozu kolejà materia∏ów niebezpiecz-
nych, nadane na podstawie przepisów dotychczaso-
wych, zachowujà wa˝noÊç w zakresie i na okres, na ja-
ki zosta∏y nadane.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, uznaje
si´ za równowa˝ne ze Êwiadectwem doradcy, o któ-
rym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 4.

3. Osoby posiadajàce uprawnienia, o których mo-
wa w ust. 1, sà obowiàzane do ukoƒczenia kursu do-
skonalàcego przed up∏ywem terminu wa˝noÊci
uprawnienia. 

Art. 56. 1. Podmioty prowadzàce kursy przygoto-
wawcze na podstawie przepisów dotychczasowych
uznaje si´ za podmioty spe∏niajàce warunki, o których
mowa w art. 39 ust. 2, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, sà obowià-
zane wystàpiç, w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, z wnioskiem do Prezesa UTK o wyda-
nie zezwolenia na prowadzenie kursów.

Art. 57. Post´powania w sprawach o nadanie
uprawnieƒ doradcy do spraw bezpieczeƒstwa przewo-
zu kolejà materia∏ów niebezpiecznych wszcz´te przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy i niezakoƒczone decyzjà
ostatecznà toczà si´ na podstawie przepisów dotych-
czasowych.

Art. 58. 1. W∏aÊciciele lub u˝ytkownicy:

1) butli wprowadzonych do obrotu przed dniem 
1 maja 2004 r. sà obowiàzani poddaç je ponownej
ocenie zgodnoÊci w terminie do dnia 30 kwietnia
2006 r.;

2) pozosta∏ych ciÊnieniowych urzàdzeƒ transporto-
wych wprowadzonych do obrotu przed dniem 
1 lipca 2005 r. sà obowiàzani poddaç je ponownej
ocenie zgodnoÊci w terminie do dnia 30 czerwca
2007 r.

2. ZgodnoÊç ciÊnieniowych urzàdzeƒ transporto-
wych, o których mowa w ust. 1, z wymaganiami usta-
la notyfikowana jednostka kontrolujàca w wyniku
przeprowadzonej procedury ponownej oceny zgodno-
Êci.

3. CiÊnieniowe urzàdzenia transportowe, których
zgodnoÊç nie zostanie potwierdzona w terminach
okreÊlonych w ust. 1, podlegajà wycofaniu z eksplo-
atacji.

Art. 59. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy, o której mo-
wa w art. 54, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie
nowych przepisów wykonawczych, wydanych na pod-
stawie upowa˝nienia w brzmieniu nadanym przez
art. 54 pkt 2 lit. c niniejszej ustawy.

Art. 60. Przepisy:

1) art. 35 ust. 4 stosuje si´ z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej;

2) art. 32 ust. 2 stosuje si´ z dniem 1 stycznia 2005 r. 

Art. 61. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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