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 reprezentowania Komisji w pracach nad projektem ustawy został
ny poseł Edward Maniura.

Przewodniczący Komisji

(-) Janusz Piechociński



Projekt

USTAWA

o zmianie  ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw 1)

Art. 1. W ustawie z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173,
poz. 1808) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) szczegółowe warunki, zakres i formę egzaminu;”;

2) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24.1.%Doradcą może być, z zastrzeżeniem ust. 7, osoba, która:

1) ukończyła 21 lat;
2) posiada wykształcenie wyższe;
3) nie była karana za przestępstwo umyślne;
4) posiada świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw

bezpieczeństwa w%zakresie transportu towarów niebezpiecznych,
zwane dalej „świadectwem doradcy”.

2.%Świadectwo doradcy po raz pierwszy otrzymuje osoba, która:
1) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1-3;
2) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs początkowy dla

kandydatów na doradców, obejmujący szkolenie w zakresie
zagrożeń związanych z%przewozem towarów niebezpiecznych oraz
przepisów obowiązujących w%tym zakresie, zwany dalej „kursem
początkowym”;

3) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na
doradców przed komisją egzaminacyjną powołaną przez
wojewódzkiego inspektora transportu drogowego.

3.%Świadectwo doradcy jest wydawane przez wojewódzkiego inspektora
transportu drogowego na okres 5 lat.

4.%Wojewódzki inspektor transportu drogowego przedłuża ważność
świadectwa doradcy albo wydaje nowe świadectwo doradcy, na okres %kolejnych 5
lat, jeżeli doradca:

1) nie przestał spełniać wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
2) nie naruszył przez okres ostatnich 5 lat przepisów niniejszej

ustawy;
3) jest posiadaczem ważnego świadectwa doradcy;
4) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla doradców przed

komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewódzkiego inspektora
transportu drogowego, w roku poprzedzającym datę upływu
ważności świadectwa doradcy.

5. Egzaminy, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i w ust. 4 pkt 4 są
%przeprowadzane za opłatą, której koszt ponosi osoba zainteresowana.

                                                  
1)  niniejszą ustawą zmienia się również ustawę z dnia 6 września 2001%r. o transporcie drogowym oraz ustawę z
dnia 31 marca 2004 roku o przewozie koleją towarów niebezpiecznych



6.%Wojewódzki inspektor transportu drogowego cofa świadectwo doradcy,
jeżeli doradca:

1) przestał spełniać wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
2) naruszył przepisy niniejszej ustawy.

7.%Osoba, której cofnięto świadectwo doradcy, nie może być doradcą przez
okres trzech lat od dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu %świadectwa. Po
upływie tego terminu osoba ta, o ile spełnia wymagania, o%%których mowa w%ust. 1
pkt 2 i 3, może otrzymać świadectwo doradcy w%%trybie określonym w%ust. 2.

8.%Główny Inspektor Transportu Drogowego na podstawie informacji
przekazanej przez wojewódzkich inspektorów transportu drogowego %prowadzi
ewidencję doradców, w której umieszcza się:

1) imię i nazwisko;
2) data i miejsce urodzenia
3) w przypadku obywateli polskich, numer ewidencyjny Powszechnego

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
4) adres zamieszkania;
5) datę wydania i numer świadectwa doradcy.

9. Dane, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 5, są ogólnodostępne.”;

3) %art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. Kurs początkowy prowadzą przedsiębiorcy, o których mowa w%art.%12
i%jednostki wojskowe, o których mowa w art. 14.”;

4) %w art. 26 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:
„1) szczegółowe warunki i zakres kursu początkowego dla kandydatów na

doradców;
  2) szczegółowe warunki, zakres i formę egzaminu dla kandydatów na

doradców oraz egzaminu dla doradców;
 3) wysokość opłat za egzamin dla kandydatów na doradców i za egzamin dla

doradców oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji
egzaminacyjnej;”;

5) %w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przedsiębiorca, członek władz osoby prawnej będącej przedsiębiorcą oraz

osoba zarządzająca innym podmiotem wykonującym przewóz drogowy towarów
niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek, która nie
wypełnia obowiązków określonych w%art. 23 ust. 2, podlega karze grzywny.”;

6) art. 38a otrzymuje brzmienie:
 „ Art. 38 a. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, właściciele lub użytkownicy:

1) butli wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 maja 2004 r. obowiązani
są poddać je ponownej ocenie zgodności w terminie do dnia 30 kwietnia
2006 r.;

2) pozostałych ciśnieniowych urządzeń transportowych wprowadzonych do
obrotu przed dniem 1 lipca 2005 r. obowiązani są poddać je ponownej
ocenie zgodności w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.

2. Zgodność ciśnieniowych urządzeń transportowych, o których mowa w ust.
1, z wymaganiami ustala notyfikowana jednostka kontrolująca w wyniku
przeprowadzonej procedury ponownej oceny zgodności.

3. Ponownej ocenie zgodności nie podlegają ciśnieniowe urządzenia
transportowe, o których mowa w ust. 1, które spełniają wymagania określone w



umowie ADR oraz są napełniane i badane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

4. Sprawdzenia spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3, dokonuje
właściwa władza określona w art. 6.

5. Ciśnieniowe urządzenia transportowe, o których mowa w ust. 3, nie
mogą nosić oznakowania, o którym mowa w art. 19 g.

6. Ciśnieniowe urządzenia transportowe, których zgodność nie zostanie
potwierdzona w terminach określonych w ust. 1, podlegają wycofaniu z
eksploatacji.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 września 2001%r. o transporcie drogowym (Dz. U. z%2004%r.
Nr 204, poz. 2088), w załączniku po lp. 1.6.5.6, dodaje się lp.%1.6.5.7 w brzmieniu:

„1.6.5.7 niewyznaczenie przez przedsiębiorcę lub inny podmiot
wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany
z%nim załadunek lub rozładunek doradcy do spraw
bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych

5000”

Art. 3.  W ustawie z dnia 31 marca 2004 roku o przewozie koleją towarów
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962)  art. 58  otrzymuje brzmienie:

„Art. 58. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, właściciele lub użytkownicy:
1) butli wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 maja 2004 r. obowiązani

są poddać je ponownej ocenie zgodności w terminie do dnia 30
kwietnia 2006 r.;

2) pozostałych ciśnieniowych urządzeń transportowych wprowadzonych
do obrotu przed dniem 1 lipca 2005 r. obowiązani są poddać je
ponownej ocenie zgodności w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.

2. Zgodność ciśnieniowych urządzeń transportowych, o których mowa w
ust.%1, z wymaganiami ustala notyfikowana jednostka kontrolująca w wyniku
przeprowadzonej procedury ponownej oceny zgodności.

3. Ponownej ocenie zgodności nie podlegają ciśnieniowe urządzenia
transportowe, o których mowa w ust. 1, które spełniają wymagania określone w
Regulaminie RID oraz są napełniane i badane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

4. Sprawdzenia spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3, dokonuje
właściwa władza określona w art. 8.

5. Ciśnieniowe urządzenia transportowe, o których mowa w ust. 3, nie mogą
nosić oznakowania, o którym mowa w art. 17.

6. Ciśnieniowe urządzenia transportowe, których zgodność nie zostanie
potwierdzona w terminach określonych w ust. 1, podlegają wycofaniu z eksploatacji.”.

Art.!!4.%%Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.%18%ust.%2 i art.
26 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w%życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień w%brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem
art.%1%pkt 2 w zakresie art.%24%ust. 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006%r.



UZASADNIENIE

Proponowane zmiany do ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, ze zm.)  mają na celu
wprowadzenie do prawa krajowego przepisów Umowy europejskiej dotyczącej
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. z 2002 r.
Nr 194, poz. 1629 oraz z%2003 r. Nr 207, poz.%2013 i%2014), wraz ze zmianami wchodzącymi
w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., z%zachowaniem sześciomiesięcznego okresu
przejściowego. Zmiany te dotyczą w szczególności systemu szkolenia i%%egzaminowania
doradców do spraw bezpieczeństwa (rozdział 1.8.3 ADR), a ich wprowadzenie związane jest
z%dostosowaniem krajowych przepisów dotyczących przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych do postanowień Dyrektywy 94/55/WE z%%dnia%21%listopada
1994%r.%%%w%%sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w%odniesieniu do
transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 319 z%12.12.1994), zgodnie
z którą Umowa ADR jest składnikiem prawa Unii Europejskiej.

Na podstawie informacji uzyskanych od organów kontrolnych, w szczególności od
Inspekcji Transportu Drogowego, stwierdza się, że dotychczasowy tryb karania za
niewyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa, określony w%art.%32 ust. 2 ustawy, jest
mało skuteczny. Nie jest on również spójny z%trybem właściwym dla pozostałych kar
związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Wprowadzenie nowych rozwiązań
ustawowych w tym zakresie umożliwi przede wszystkim skuteczniejszą egzekucję przepisów,
w%tym również postanowień Dyrektywy 94/55/WE.

Zmiany w zakresie ciśnieniowych urządzeń transportowych podyktowane są
koniecznością implementacji Dyrektywy Rady 1999/36/WE z 29 kwietnia 1999 roku w
sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych uzasadnione konsultacjami
przeprowadzonymi z przedstawicielami organizacji technicznych niektórych krajów Unii
Europejskiej (Niemcy, Francja, Holandia, Wielka Brytania i in.). Z konsultacji tych wynika
konieczność ścisłego stosowania przepisów Dyrektywy, w tym przede wszystkim przepisu
art. 1 ust. 3 Dyrektywy, mówiącego o konieczności stosowania przepisów Dyrektyw
94/55/WE i 96/49/WE dla ciśnieniowych urządzeń transportowych umieszczonych na rynku
przed datami określonymi w Dyrektywie 1999/36/WE. Urządzenia spełniające wymagania
ww. dyrektyw, o ile będą eksploatowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, są wyłączone z
zakresu działania Dyrektywy 1999/36/WE i podlegają następującym przepisom:
- ustawy z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów

niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr
97, poz. 962)

- ustawy z dnia 31 marca 2004 roku o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. z
2004 r., Nr 97, poz. 962)

Zgodnie z tymi przepisami organami nadzorującymi projektowanie, wytwarzanie, badanie i
znakowanie są właściwe władze określone w art. 6 ustawy o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych i w art. 8 ustawy o przewozie koleją towarów niebezpiecznych.
Wprowadzenie w życie ustawy nie wywoła ujemnych skutków finansowych dla budżetu
państwa, nie będzie miało również bezpośredniego wpływu na rynek pracy, konkurencyjność
wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki ani na sytuację i rozwój regionów.
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