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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 grudnia 2018 r.
Poz. 2422
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)
z dnia 13 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy
do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169,
650, 1481 i 1629) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 718) wprowadza się następujące zmiany:
1)

§ 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Egzamin przeprowadza się dla co najmniej 10 osób, które zostały dopuszczone do egzaminu.
2. W przypadku braku wymaganej liczby osób dopuszczonych do egzaminu Dyrektor TDT odwołuje egzamin,
o czym informuje na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego oraz powiadamia osoby dopuszczone do egzaminu, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym dniem
przeprowadzenia egzaminu.
3. W przypadku odwołania egzaminu opłatę za egzamin uiszczoną przez osobę dopuszczoną do tego egzaminu, na
wniosek tej osoby, zalicza się na poczet egzaminu w terminie późniejszym albo zwraca się tej osobie. Wniosek składa
się w terminie 90 dni od dnia odwołania egzaminu.”;

2)

załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do spraw dotyczących przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych oraz w sprawach wydawania świadectw przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów
niebezpiecznych, przedłużenia ich ważności i wydawania ich wtórników, wszczętych i niezakończonych przed dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym
niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel

1)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
zZałącznik
dnia 13dogrudnia
2018 r.
(poz. Infrastruktury
….)
rozporządzenia
Ministra
z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 2422)

WZÓR
WZÓR

RZECZPOSPOLITA POLSKA
DYREKTOR TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

REPUBLIC OF POLAND TRANSPORTATION TECHNICAL SUPERVISION DIRECTOR
Świadectwo przeszkolenia doradcy
do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
Certificate of training as safety adviser
for the transport of dangerous goods
Świadectwo nr ………………………………………………………………………………………………………………
Certificate No
Znak wyróżniający państwo wydające świadectwo ..……………………………………………………………………….
Distinguishing sign of the State issuing the certificate
Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………
Surname
Imię (imiona) ………………………………………………………………………………………………………………..
Forename(s)
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………
Date and place of birth
Obywatelstwo ……………………………………………………………………………………………………………….
Nationality
Podpis posiadacza ………………………………………………………………………………………………………......
Signature of holder

Ważne do ........................ dla przedsiębiorstw, które przewożą towary niebezpieczne lub dokonują
Valid until
for undertakings which transport dangerous goods and for undertakings
związanego z tym nadania, pakowania, napełniania, załadunku lub rozładunku:
which carry out related consigning, packing, filling, loading or unloading
w transporcie drogowym
by road

w transporcie kolejowym
by rail

w żegludze śródlądowej
by inland waterway

Wydane przez ……………………………………………………………………………………………………………….
Issued by
Data ………………………………………………... Podpis ……………………………………………………………..
Signature
Date

