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U S TA W A
z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
Rozdzia∏ 1

zwiàzane z tym przewozem oraz organy w∏aÊciwe do
sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach.

Przepisy ogólne
Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
Art. 1. Ustawa okreÊla zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku
do kierowców i innych osób wykonujàcych czynnoÊci

1) „umowa ADR” — Umow´ europejskà dotyczàcà
mi´dzynarodowego przewozu drogowego towa-
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rów niebezpiecznych (ADR), sporzàdzonà w Genewie dnia 30 wrzeÊnia 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194,
poz. 1629), wraz ze zmianami obowiàzujàcymi od
daty ich wejÊcia w ˝ycie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, podanymi do publicznej wiadomoÊci we w∏aÊciwy sposób;
2) „towar niebezpieczny” — materia∏ lub przedmiot
(rzecz), który zgodnie z umowà ADR jest niedopuszczony do mi´dzynarodowego przewozu drogowego lub jest dopuszczony do takiego przewozu na warunkach okreÊlonych w tej umowie;
3) „przewóz drogowy” — ka˝de przemieszczenie towaru niebezpiecznego przy u˝yciu pojazdu po drodze publicznej i po innych drogach ogólnodost´pnych;
4) „zaÊwiadczenie ADR” — zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu przez kierowc´, z wynikiem pozytywnym, kursu dokszta∏cajàcego poczàtkowego lub kursu dokszta∏cajàcego doskonalàcego dla kierowców przewo˝àcych towary niebezpieczne, zwanych dalej
„kursami dokszta∏cajàcymi”.
Art. 3. 1. W sprawach nieuregulowanych ustawà
do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
stosuje si´ umow´ ADR.
2. Przepisy ustawy stosuje si´ odpowiednio do
nadawcy, odbiorcy oraz innych osób wykonujàcych
czynnoÊci zwiàzane z przewozem drogowym towarów
niebezpiecznych.
Art. 4. 1. Zabrania si´ przewozu drogowego towarów niebezpiecznych okreÊlonych w przepisach umowy ADR jako towary niedopuszczone do mi´dzynarodowego przewozu drogowego.
2. Zezwala si´ na przewóz drogowy towarów niebezpiecznych okreÊlonych w umowie ADR jako towary
dopuszczone do mi´dzynarodowego przewozu drogowego, wy∏àcznie na warunkach okreÊlonych w tej umowie.
Art. 5. 1. Dopuszcza si´ odst´pstwa od przepisów
ustawy w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych:
1) w ruchu mi´dzynarodowym — zgodnie z art. 4
ust. 3 umowy ADR;
2) pojazdami b´dàcymi w dyspozycji Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej — na warunkach i w trybie okreÊlonych odr´bnymi przepisami, w przypadkach uzasadnionych wzgl´dami obronnoÊci
paƒstwa lub koniecznoÊcià zapewnienia bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego;
3) wykonywanego lub nadzorowanego przez s∏u˝by
ratownicze, w celu:
a) ratowania ˝ycia lub zdrowia,
b) usuwania skutków katastrof lub kl´sk ˝ywio∏owych;
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4) w innych przypadkach wskazanych w umowie ADR.
2. Przy krajowym przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych nie obowiàzujà wymagania umowy
ADR dotyczàce u˝ywania j´zyków innych ni˝ j´zyk polski.
Art. 6. Je˝eli przepisy umowy ADR zobowiàzujà
w∏aÊciwà w∏adz´ krajowà lub upowa˝nionà przez nià
organizacj´ do wykonania odpowiednich czynnoÊci
administracyjnych, w przypadku gdy nie zosta∏o to
okreÊlone inaczej w innych przepisach ustawy, czynnoÊci tych dokonujà:
1) Prezes Paƒstwowej Agencji Atomistyki lub jednostka upowa˝niona przez niego w drodze zarzàdzenia
— w sprawach warunków przewozu drogowego
materia∏ów promieniotwórczych;
2) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego —
w sprawach:
a) warunków technicznych cystern przeznaczonych do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
b) wydawania Êwiadectw dopuszczenia pojazdów
do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych,
c) warunków technicznych opakowaƒ przeznaczonych do przewozu drogowego gazów,
d) badaƒ okresowych du˝ych pojemników do
przewozu luzem;
3) Prezes Urz´du Dozoru Technicznego — w sprawach nadzoru nad wytwarzaniem i wykonywaniem badaƒ okresowych butli;
4) Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
— w sprawach:
a) sprawozdawczoÊci wypadkowej,
b) nadzoru nad czynnoÊciami ∏adunkowymi i postojem pojazdów z towarami niebezpiecznymi;
5) jednostka upowa˝niona, w drodze zarzàdzenia,
przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki —
w sprawach badaƒ, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów niebezpiecznych, niezastrze˝onych do kompetencji innych jednostek lub organów;
6) 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;
7) jednostka upowa˝niona, w drodze zarzàdzenia,
przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia —
w sprawach warunków przewozu materia∏ów zakaênych;
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8) minister w∏aÊciwy do spraw transportu lub jednostka upowa˝niona przez niego, w drodze zarzàdzenia — w pozosta∏ych sprawach.
Rozdzia∏ 2
Pojazdy i opakowania
Art. 7. 1. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych mo˝e odbywaç si´, z zastrze˝eniem ust. 2, pojazdem samochodowym lub zespo∏em pojazdów, z wy∏àczeniem motocykla oraz zespo∏u pojazdów sk∏adajàcego si´ z motocykla i przyczepy.
2. Dopuszcza si´ przewóz paliwa do silników Diesla, materia∏ów utleniajàcych stosowanych jako nawozy sztuczne lub materia∏ów trujàcych stosowanych jako Êrodki ochrony roÊlin zespo∏em pojazdów sk∏adajàcych si´ z ciàgnika rolniczego i przyczepy, je˝eli towary te sà przewo˝one w opakowaniach i w iloÊciach, dla
których umowa ADR nie przewiduje obowiàzku oznakowania pojazdu.
Art. 8. 1. Pojazd przewo˝àcy towary niebezpieczne
powinien byç odpowiednio przystosowany, wyposa˝ony i oznakowany zgodnie z umowà ADR.
2. Opakowania, kontenery i cysterny s∏u˝àce do
przewozu towarów niebezpiecznych powinny odpowiadaç postanowieniom umowy ADR.
Art. 9. 1. Pojazdy, dla których umowa ADR wymaga wystawienia Êwiadectwa dopuszczenia pojazdów
do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych,
zwanego dalej „Êwiadectwem dopuszczenia pojazdu”,
podlegajà sprawdzeniu w zakresie spe∏niania dodatkowych wymagaƒ technicznych, okreÊlonych w umowie
ADR, dotyczàcych wyposa˝enia lub przystosowania
tych pojazdów.
2. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje, w drodze badania technicznego pojazdu, okreÊlona
przepisami ruchu drogowego okr´gowa stacja kontroli pojazdów, która nast´pnie wystawia zaÊwiadczenie
o wyniku przeprowadzonego badania.
3. Transportowy Dozór Techniczny dokonuje na zasadach okreÊlonych w ustawie sprawdzenia, czy cysterny spe∏niajà postanowienia umowy ADR, oraz wystawia zaÊwiadczenie o wyniku przeprowadzonego badania.
4. Na podstawie pozytywnych wyników badaƒ,
stwierdzonych w zaÊwiadczeniach, o których mowa
w ust. 2 i 3, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego odpowiednio wystawia Êwiadectwo dopuszczenia pojazdu lub przed∏u˝a jego wa˝noÊç.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, majàc
na uwadze koniecznoÊç okreÊlenia czynnoÊci wykonywanych w ramach badaƒ technicznych pojazdów, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki
i tryb wystawiania i przed∏u˝ania Êwiadectwa dopuszczenia pojazdów, a tak˝e jego wzór i sposób wype∏niania.
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Rozdzia∏ 3
Wymagania w stosunku do kierowców i innych
osób wykonujàcych czynnoÊci zwiàzane
z przewozem towarów niebezpiecznych

Art. 10. 1. Do kierowania pojazdem przewo˝àcym
towary niebezpieczne, w stosunku do którego umowa
ADR wymaga ukoƒczenia przez jego kierowc´ kursu
lub kursów dokszta∏cajàcych, jest uprawniona osoba,
która:
1) ukoƒczy∏a 21 lat;
2) spe∏nia wymogi okreÊlone w odr´bnych przepisach
w stosunku do kierowców przewo˝àcych towary
niebezpieczne;
3) posiada zaÊwiadczenie ADR.
2. ZaÊwiadczenie ADR otrzymuje po raz pierwszy
osoba, która spe∏nia wymagania okreÊlone w ust. 1
pkt 1—2 i która ukoƒczy∏a z wynikiem pozytywnym
kurs dokszta∏cajàcy poczàtkowy.
3. ZaÊwiadczenie ADR, o którym mowa w ust. 2,
jest wydawane przez jednostk´ prowadzàcà kurs, na
okres 5 lat.
4. W roku poprzedzajàcym dat´ up∏ywu wa˝noÊci
zaÊwiadczenia ADR, o którym mowa w ust. 2, kierujàcy pojazdem jest obowiàzany ukoƒczyç kurs dokszta∏cajàcy doskonalàcy. Po ukoƒczeniu tego kursu, z wynikiem pozytywnym, jednostka prowadzàca kurs przed∏u˝a wa˝noÊç zaÊwiadczenia ADR albo wydaje nowe
zaÊwiadczenie ADR, na okres kolejnych 5 lat.
5. Kursy dokszta∏cajàce uznaje si´ za ukoƒczone
z wynikiem pozytywnym, je˝eli osoba w nich uczestniczàca zda egzamin przed trzyosobowà komisjà egzaminacyjnà, zwanà dalej „komisjà”, powo∏anà przez jednostk´ prowadzàcà kurs.
6. Zakres egzaminu obejmuje sprawdzenie w szczególnoÊci:
1) znajomoÊci przepisów krajowych oraz umów mi´dzynarodowych dotyczàcych przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;
2) wiedzy na temat przyczyn wypadków z towarami
niebezpiecznymi, dzia∏aƒ zapobiegawczych oraz
czynnoÊci podejmowanych bezpoÊrednio po wypadku.
7. Przewodniczàcym komisji jest osoba wyznaczona przez marsza∏ka województwa.
Art. 11. 1. Koszt kursu dokszta∏cajàcego, w tym koszt
egzaminu, o którym mowa w art. 10 ust. 5, ponosi:
1) przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
lub inny podmiot wykonujàcy takie przewozy —
w przypadku uczestnika kursu przez niego zatrudnionego lub, gdy osobiÊcie wykonuje t´ dzia∏alnoÊç;
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2) jednostka wojskowa — w przypadku szkolenia ˝o∏nierzy na potrzeby wojska;
3) uczestnik kursu — w innych przypadkach.
2. Za przeprowadzenie egzaminu cz∏onkom komisji, o której mowa w art. 10 ust. 5, przys∏uguje wynagrodzenie, którego koszt ponosi podmiot prowadzàcy
kurs dokszta∏cajàcy.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, majàc
na uwadze czas trwania egzaminu, o którym mowa
w art. 10 ust. 5, oraz liczb´ egzaminowanych osób,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków komisji.
Art. 12. 1. Kurs dokszta∏cajàcy prowadzi, z zastrze˝eniem art. 14, podmiot posiadajàcy zezwolenie wydane przez marsza∏ka województwa, zwany dalej „prowadzàcym kurs”.
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stwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych lub przest´pstwo przeciwko dokumentom.
4. Do wniosku o wydanie zezwolenia za∏àcza si´:
1) dokument okreÊlajàcy status jednostki b´dàcej
osobà prawnà lub jednostkà organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej albo uwierzytelnionà kopi´ dokumentu stwierdzajàcego to˝samoÊç
w przypadku osoby fizycznej;
2) zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci za przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych
lub przest´pstwo przeciwko dokumentom:
a) przedsi´biorcy — je˝eli jest on osobà fizycznà,
b) osób — cz∏onków w∏adz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej;

2. Marsza∏ek województwa wydaje zezwolenie,
o którym mowa w ust. 1, na podstawie wniosku z∏o˝onego przez podmiot, który zamierza prowadziç kurs.

3) odpowiednie zaÊwiadczenia o niezaleganiu w regulowaniu zobowiàzaƒ podatkowych, op∏at i sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne;

3. Podmiot zamierzajàcy prowadziç kurs mo˝e uzyskaç zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, je˝eli spe∏nia nast´pujàce wymagania:

4) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego (REGON);

1) ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posiada warunki lokalowe i wyposa˝enie dydaktyczne gwarantujàce przeprowadzenie kursu dokszta∏cajàcego zgodnie z jego programem;
3) zatrudnia wyk∏adowców, którzy:
a) posiadajà wy˝sze wykszta∏cenie i co najmniej
pi´cioletnià praktyk´ zawodowà w dziedzinie:
w∏aÊciwoÊci towarów niebezpiecznych, konstrukcji i eksploatacji opakowaƒ, cystern i pojazdów przeznaczonych do ich przewozu, ratownictwa drogowego i chemicznego, ochrony
przeciwpo˝arowej lub bezpieczeƒstwa ruchu
drogowego, lub
b) posiadajà Êwiadectwo doradcy, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 4;
4) posiada zbiór przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz Êrodki dydaktyczne, w∏aÊciwe do rodzaju prowadzonego kursu dokszta∏cajàcego, w szczególnoÊci: plansze, przeêrocza, fotografie, filmy, oprogramowanie komputerowe, modele pojazdów i przesy∏ek, wzory dokumentów;
5) posiada mo˝liwoÊç przeprowadzania çwiczeƒ
praktycznych obj´tych tematykà kursu dokszta∏cajàcego;
6) nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszcz´to post´powanie upad∏oÊciowe lub likwidacyjne;
7) nie zalega w regulowaniu zobowiàzaƒ podatkowych, op∏at i sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne;
8) nie by∏, jako osoba fizyczna lub cz∏onek w∏adz osoby prawnej, prawomocnie skazany za przest´p-

5) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
6) szczegó∏owy program kursów dokszta∏cajàcych zawierajàcy tematy zaj´ç ze wskazaniem czasu ich
trwania oraz metod nauczania;
7) informacj´ na temat kwalifikacji oraz przedmiotu
dzia∏alnoÊci zawodowej wyk∏adowców;
8) informacj´ na temat warunków lokalowych i wyposa˝enia dydaktycznego;
9) informacj´ na temat warunków uczestnictwa
w kursach dokszta∏cajàcych, w tym maksymalnej
liczby uczestników kursu.
Art. 13. 1. Marsza∏ek województwa:
1) mo˝e dokonaç sprawdzenia faktów podanych we
wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie
kursów dokszta∏cajàcych i do∏àczonej do niego dokumentacji w celu stwierdzenia, czy wnioskodawca spe∏nia wymagania, o których mowa w art. 12
ust. 3;
2) wzywa wnioskodawc´ do uzupe∏nienia, w wyznaczonym terminie, brakujàcej dokumentacji, o której
mowa w art. 12 ust. 4.
2. Marsza∏ek województwa odmawia wydania zezwolenia, je˝eli:
1) wnioskodawca nie spe∏nia wymagaƒ, o których
mowa w art. 12 ust. 3;
2) przedstawiony szczegó∏owy program nie umo˝liwia prawid∏owego przeprowadzenia kursu dokszta∏cajàcego.
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Art. 14. Jednostka wojskowa mo˝e prowadziç kursy dokszta∏cajàce dla ˝o∏nierzy wyznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, po spe∏nieniu wymagaƒ, o których mowa w art. 12 ust. 3 pkt 2—5.
Art. 15. 1. Marsza∏ek województwa sprawuje, z zastrze˝eniem ust. 5, nadzór nad prowadzeniem kursów
dokszta∏cajàcych.
2. Marsza∏ek województwa ma prawo prowadziç
kontrol´ w zakresie:
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cajàcy w roku poprzedzajàcym, oraz o numerach
zaÊwiadczeƒ ADR wydanych tym osobom;
5) w terminie 14 dni od zakoƒczenia kursu dokszta∏cajàcego, przekazaç do centralnej ewidencji kierowców, o której mowa w przepisach ruchu drogowego, nast´pujàce dane osób, które ukoƒczy∏y kurs
dokszta∏cajàcy:
a) imi´ i nazwisko,
b) dat´ i miejsce urodzenia,

1) spe∏niania przez prowadzàcego kurs wymagaƒ,
o których mowa w art. 12 ust. 3;

c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL),

2) zgodnoÊci prowadzonego kursu z:

d) adres zamieszkania,

a) przepisami, o których mowa w art. 18 ust. 2,

e) zakres i numer wydanego zaÊwiadczenia ADR,

b) dokumentacjà do∏àczonà do wniosku, o której
mowa w art. 12 ust. 4 pkt 5—8,

f) okres wa˝noÊci zaÊwiadczenia ADR.

c) informacjà, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1
i ust. 2.

2. W uzasadnionym przypadku prowadzàcy kurs
mo˝e, do dnia poprzedzajàcego dzieƒ jego rozpocz´cia, dokonaç aktualizacji listy uczestników tego kursu.

3. Kontrol´ wykonuje upowa˝niona przez marsza∏ka osoba, która ma prawo:

3. Do jednostki wojskowej, o której mowa w art. 14,
stosuje si´ przepisy ust. 1 pkt 2, 4 i 5.

1) ˝àdania od prowadzàcego kurs i jego pracowników
pisemnych lub ustnych wyjaÊnieƒ, okazania dokumentów i innych noÊników informacji oraz udost´pnienia wszelkich danych majàcych zwiàzek
z przedmiotem kontroli;

Art. 17. 1. Marsza∏ek województwa cofa wydane zezwolenie na prowadzenie kursów dokszta∏cajàcych, je˝eli prowadzàcy kursy:

2) wst´pu na teren prowadzàcego kurs, w tym do pomieszczeƒ, gdzie prowadzi on kursy dokszta∏cajàce, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna byç wykonywana przez niego dzia∏alnoÊç gospodarcza.
4. CzynnoÊci kontrolne przeprowadza si´ w obecnoÊci prowadzàcego kurs lub osoby przez niego wyznaczonej.
5. Nadzór nad jednostkà wojskowà, o której mowa
w art. 14, prowadzà odpowiednie organy Si∏ Zbrojnych
okreÊlone w odr´bnych przepisach. Przepisy ust. 2—4
stosuje si´ odpowiednio.
Art. 16. 1. Prowadzàcy kursy dokszta∏cajàce jest
obowiàzany:
1) na 7 dni przed rozpocz´ciem kursu dokszta∏cajàcego przedstawiç marsza∏kowi województwa, z zastrze˝eniem ust. 2, informacj´ o terminie, czasie
i miejscu kursu dokszta∏cajàcego wraz z listà jego
uczestników;
2) umo˝liwiç udzia∏ w sk∏adzie komisji przeprowadzajàcej egzamin koƒczàcy kurs dokszta∏cajàcy osobie
wyznaczonej przez marsza∏ka województwa;
3) umo˝liwiç upowa˝nionej przez marsza∏ka województwa osobie przeprowadzenie kontroli;
4) do dnia 31 stycznia ka˝dego roku sk∏adaç marsza∏kowi województwa sprawozdanie zawierajàce informacj´ o osobach, które ukoƒczy∏y kurs dokszta∏-

1) przesta∏ spe∏niaç wymagania, o których mowa
w art. 12 ust. 3;
2) prowadzi kurs dokszta∏cajàcy w sposób niezgodny z:
a) przepisami, o których mowa w art. 18 ust. 2,
b) dokumentacjà do∏àczonà do wniosku, o której
mowa w art. 12 ust. 4 pkt 5—8,
c) informacjà, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1
i ust. 2;
3) wyda∏ niezgodnie ze stanem faktycznym zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu dokszta∏cajàcego;
4) nie z∏o˝y∏ informacji, o której mowa w art. 16 ust. 1
pkt 1, lub nie dokona∏ aktualizacji listy uczestników,
o której mowa w art. 16 ust. 2;
5) nie zapewni∏ udzia∏u przedstawiciela marsza∏ka
województwa w sk∏adzie komisji przeprowadzajàcej egzamin koƒczàcy kurs dokszta∏cajàcy;
6) uniemo˝liwi∏ przeprowadzenie kontroli kursu dokszta∏cajàcego.
2. W przypadku cofni´cia zezwolenia na prowadzenie kursu dokszta∏cajàcego z przyczyn okreÊlonych
w ust. 1 pkt 2—6, ponowne zezwolenie nie mo˝e byç
wydane wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofni´ciu sta∏a si´ ostateczna.
Art. 18. 1. Zadania marsza∏ka województwa, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 15 ust. 1—4
i art. 17, sà wykonywane jako zadania zlecone z zakresu administracji rzàdowej.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, majàc
na uwadze wymagania okreÊlone w umowie ADR oraz
koniecznoÊç prawid∏owego przygotowania kierowców
do przeciwdzia∏ania zagro˝eniom zwiàzanym z przewozem towarów niebezpiecznych, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe wymagania w stosunku do podmiotów prowadzàcych kursy dokszta∏cajàce oraz wzory zezwoleƒ na ich prowadzenie;
2) rodzaje i zakres kursów dokszta∏cajàcych i ich ramowy program;
3) warunki przeprowadzania kursów dokszta∏cajàcych
oraz minimalny czas ich trwania;
4) zakres i form´ egzaminu;
5) wzór zaÊwiadczenia ADR.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu dokona
wyboru producenta blankietów zaÊwiadczeƒ ADR
w trybie okreÊlonym przepisami o zamówieniach publicznych.
Art. 19. 1. Osoby, inne ni˝ kierowcy zobowiàzani do
posiadania zaÊwiadczenia ADR, zatrudnione przy przewozie towarów niebezpiecznych lub czynnoÊciach
zwiàzanych z tym przewozem, w tym przy za∏adunku
lub roz∏adunku, powinny zostaç przeszkolone przez
przedsi´biorc´ lub na jego koszt w zakresie odpowiednim do odpowiedzialnoÊci i obowiàzków tych osób.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do innych
ni˝ przedsi´biorcy podmiotów, których dzia∏alnoÊç
zwiàzana jest z przewozem towarów niebezpiecznych.
Rozdzia∏ 4
Nadzór i kontrola
Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.
Art. 21. 1. Przedsi´biorca oraz inny podmiot wykonujàcy przewóz towarów niebezpiecznych lub zwiàzany z tym przewozem za∏adunek lub roz∏adunek jest
obowiàzany prowadziç nadzór wewn´trzny nad tymi
czynnoÊciami i w tym celu wyznaczyç, na swój koszt,
doradc´ do spraw bezpieczeƒstwa w transporcie towarów niebezpiecznych, zwanego dalej „doradcà”.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy przedsi´biorcy oraz innego podmiotu wykonujàcego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub zwiàzane z tym przewozem za∏adunek lub roz∏adunek tych towarów ka˝dorazowo w iloÊciach, dla których umowa ADR nie wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdu.
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2) ocena zgodnoÊci realizacji przewozu z wymaganiami okreÊlonymi w ustawie i umowie ADR;
3) sporzàdzanie rocznego sprawozdania z dzia∏alnoÊci
przedsi´biorcy lub innego podmiotu, o których
mowa w art. 21 ust. 1, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynnoÊci z tym zwiàzanych, zwanego dalej „rocznym sprawozdaniem”;
4) sporzàdzanie raportów powypadkowych dla przedsi´biorcy lub innego podmiotu, o których mowa
w art. 21 ust. 1, wojewódzkiego komendanta Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz innych organów prowadzàcych odpowiednie post´powanie zwiàzane
z wypadkiem, je˝eli w zwiàzku z przewozem towarów niebezpiecznych dozna∏y obra˝eƒ osoby, wystàpi∏a szkoda majàtkowa lub nastàpi∏o ska˝enie
Êrodowiska.
2. Szczegó∏owe zadania i kompetencje doradcy
okreÊla umowa ADR.
Art. 23. 1. Doradca przygotowuje roczne sprawozdanie w dwóch egzemplarzach, podpisujàc je imieniem i nazwiskiem oraz wskazujàc numer Êwiadectwa
doradcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4.
2. Przedsi´biorca lub inny podmiot, o których mowa w art. 21 ust. 1, jest obowiàzany:
1) przes∏aç wojewodzie jeden egzemplarz rocznego
sprawozdania, w terminie do dnia 31 stycznia ka˝dego roku nast´pujàcego po roku, którego dotyczy
sprawozdanie;
2) przechowywaç drugi egzemplarz rocznego sprawozdania w swojej siedzibie przez okres 5 lat.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu oraz minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, majàc na
uwadze zakres zadaƒ doradcy oraz potrzeby krajowego
systemu ratowniczo-gaÊniczego, okreÊlà, w drodze
rozporzàdzenia, wzór formularza rocznego sprawozdania oraz sposób jego wype∏niania.
Art. 24. 1. Doradcà mo˝e byç osoba, która:
1) ukoƒczy∏a 21 lat;
2) posiada wykszta∏cenie wy˝sze;
3) nie by∏a karana za przest´pstwo umyÊlne;
4) posiada Êwiadectwo przeszkolenia doradcy do
spraw bezpieczeƒstwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, zwane dalej „Êwiadectwem
doradcy”.
2. Âwiadectwo doradcy po raz pierwszy otrzymuje
osoba, która:
1) spe∏nia wymagania okreÊlone w ust. 1 pkt 1—3;

Art. 22. 1. Do zadaƒ doradcy nale˝y w szczególnoÊci:
1) doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;

2) ukoƒczy∏a z wynikiem pozytywnym kurs poczàtkowy dla doradców, obejmujàcy szkolenie w zakresie
zagro˝eƒ zwiàzanych z przewozem towarów niebezpiecznych oraz przepisów obowiàzujàcych
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w tym zakresie, zwany dalej „kursem poczàtkowym”;
3) z∏o˝y∏a z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisjà egzaminacyjnà powo∏anà przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego.
3. Egzamin, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, jest przeprowadzany za op∏atà, której koszt ponosi zainteresowana osoba.
4. Zakres egzaminu obejmuje w szczególnoÊci
sprawdzenie:
1) wiedzy na temat ró˝nych nast´pstw wypadków
z towarami niebezpiecznymi oraz g∏ównych przyczyn takich wypadków;
2) znajomoÊci przepisów krajowych oraz umów mi´dzynarodowych dotyczàcych przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Poz. 1671

Art. 25. Kurs poczàtkowy oraz kurs doskonalàcy
prowadzà podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 1
i art. 14.
Art. 26. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
majàc na uwadze wymagania okreÊlone w umowie
ADR oraz zakres zadaƒ doradców, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe warunki i zakres kursów poczàtkowych i kursów doskonalàcych;
2) szczegó∏owe warunki, zakres i form´ egzaminu dla
kandydatów na doradców oraz dla doradców;
3) wysokoÊç op∏at za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na doradców i doradców oraz wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków komisji sprawdzajàcych ich
kwalifikacje;
4) wzór Êwiadectwa doradcy.

5. Âwiadectwo doradcy jest wydawane przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego na okres
5 lat.

Art. 27. 1. Przewóz niektórych towarów niebezpiecznych podlega obowiàzkowi zg∏oszenia do komendanta wojewódzkiego Policji oraz do komendanta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

6. Wojewódzki inspektor transportu drogowego
przed∏u˝a wa˝noÊç Êwiadectwa doradcy na okres kolejnych 5 lat, je˝eli doradca:

2. Zg∏oszenia towarów, o których mowa w ust. 1, sà
obowiàzani dokonaç:

1) nie przesta∏ spe∏niaç wymagaƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 2—3;
2) nie naruszy∏ przez okres ostatnich 5 lat przepisów
niniejszej ustawy;
3) ukoƒczy∏ w roku poprzedzajàcym okreÊlony datà
termin up∏ywu wa˝noÊci Êwiadectwa kurs doskonalàcy dla doradców, obejmujàcy szkolenie w zakresie zagro˝eƒ zwiàzanych z przewozem towarów
niebezpiecznych oraz przepisów obowiàzujàcych
w tym zakresie, zwany dalej „kursem doskonalàcym”;
4) z∏o˝y∏ z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym
mowa w ust. 2 pkt 3.
7. Wojewódzki inspektor transportu drogowego cofa Êwiadectwo doradcy, je˝eli doradca:
1) przesta∏ spe∏niaç wymagania, o których mowa
w ust. 1 pkt 2—3;
2) naruszy∏ przepisy niniejszej ustawy.
8. Osoba, której cofni´to Êwiadectwo doradcy, mo˝e ubiegaç si´ o ponowne jego wydanie po up∏ywie
trzech lat od uprawomocnienia si´ decyzji o cofni´ciu
Êwiadectwa.
9. Wojewódzki inspektor transportu drogowego
prowadzi ewidencj´ doradców, w której umieszcza si´:
1) imi´ i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) dat´ wydania i numer Êwiadectwa doradcy.

1) nadawca towaru niebezpiecznego — je˝eli przewóz rozpoczyna si´ w Rzeczypospolitej Polskiej
i jest wykonywany przez przewoênika b´dàcego
przedsi´biorcà zagranicznym w rozumieniu art. 4
pkt 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178,
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115
i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115,
poz. 995 i Nr 130, poz. 1112);
2) przewoênik — je˝eli przewóz rozpoczyna si´ w Rzeczypospolitej Polskiej i jest wykonywany przez
przewoênika innego ni˝ okreÊlony w pkt 1;
3) w∏aÊciwa graniczna placówka kontrolna Stra˝y Granicznej — je˝eli przewóz rozpoczyna si´ za granicà.
3. Zg∏oszenia nale˝y dokonaç:
1) w terminie nie krótszym ni˝ 5 dni przed rozpocz´ciem przewozu — w przypadkach, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 i 2;
2) przed udzieleniem zezwolenia na wjazd pojazdu
z towarem niebezpiecznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — w przypadku, o którym mowa
w ust. 2 pkt 3.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych, uwzgl´dniajàc szczególne zagro˝enie zwiàzane
z przewozem niektórych towarów niebezpiecznych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wykaz towarów niebezpiecznych, których przewóz
podlega obowiàzkowi zg∏oszenia;
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2) zakres informacji podlegajàcej zg∏oszeniu;
3) form´ zg∏oszenia.
Art. 28. 1. Kierujàcy pojazdem przewo˝àcym towary niebezpieczne, oprócz dokumentów wymaganych
odr´bnymi przepisami i wià˝àcymi umowami mi´dzynarodowymi, jest obowiàzany mieç przy sobie i okazywaç na ˝àdanie organów lub osób uprawnionych do
przeprowadzania kontroli:
1) dokument przewozowy, zawierajàcy opis ka˝dego
z przewo˝onych towarów niebezpiecznych,
w szczególnoÊci jego numer rozpoznawczy, nazw´
i iloÊç;
2) instrukcje pisemne na wypadek awarii dotyczàce
wszystkich przewo˝onych towarów niebezpiecznych, zgodne z zakresem, formà i j´zykiem okreÊlonymi przez umow´ ADR, z zastrze˝eniem art. 5
ust. 2;
3) zaÊwiadczenie ADR.
2. Dokumenty okreÊlone w ust. 1 pkt 2 i 3 nie sà wymagane w przypadku, gdy towary niebezpieczne sà
przewo˝one w iloÊciach, dla których umowa ADR nie
wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdu.
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11) uprawnieni pracownicy zarzàdów dróg — w miejscach okreÊlonych w ich uprawnieniach.
2. Osoby przeprowadzajàce kontrol´, o których mowa w ust. 1 pkt 1—5, wspó∏dzia∏ajà w niezb´dnym zakresie z przedstawicielami:
1) Paƒstwowej Agencji Atomistyki — w sprawach warunków przewozu drogowego towarów promieniotwórczych;
2) Transportowego Dozoru Technicznego — w sprawach warunków technicznych opakowaƒ przeznaczonych do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w sprawach warunków technicznych
cystern, opakowaƒ do gazów i du˝ych pojemników
do przewozu luzem przeznaczonych do przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych oraz w sprawach wydawania Êwiadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.
3. Osoby przeprowadzajàce kontrol´, o których mowa w ust. 1 pkt 1—5, sà obowiàzane do sprawdzenia:
1) klasyfikacji towaru niebezpiecznego;
2) stosowania opakowania, cysterny lub pojazdu;

Art. 29. 1. Kontrol´ przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych oraz wymagaƒ zwiàzanych z tym
przewozem, zwanà dalej „kontrolà”, wykonujà:
1) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego — na
drogach, parkingach oraz na terenie przedsi´biorcy posiadajàcego towary niebezpieczne;

3) oznakowania opakowaƒ i ich zawartoÊci;
4) przestrzegania zakazów pakowania razem okreÊlonych towarów;
5) przestrzegania zakazów ∏adowania razem okreÊlonych towarów;

2) funkcjonariusze Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej — na
terenie przedsi´biorcy posiadajàcego towary niebezpieczne;

6) sposobu rozmieszczenia i zabezpieczenia towarów
na pojeêdzie;

3) policjanci — na drogach i parkingach;

7) stanu technicznego opakowaƒ i cystern u˝ytych do
przewozu;

4) funkcjonariusze Stra˝y Granicznej — na obszarze
obj´tym zasi´giem terytorialnym przejÊcia granicznego oraz w strefie nadgranicznej;

8) stanu technicznego pojazdu u˝ytego do przewozu,
jego oznakowania i wyposa˝enia;
9) sposobu przewozu;

5) inspektorzy Paƒstwowej Inspekcji Pracy — na terenie przedsi´biorcy posiadajàcego towary niebezpieczne;

10) kwalifikacji kierowcy;

6) funkcjonariusze s∏u˝by celnej;

11) kwalifikacji innych osób wykonujàcych czynnoÊci
zwiàzane z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych;

7) ˝o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organów porzàdkowych — w stosunku do pojazdów
Si∏ Zbrojnych;
8) uprawnieni pracownicy Paƒstwowej Agencji Atomistyki — na parkingach oraz na terenie przedsi´biorcy posiadajàcego towary niebezpieczne;
9) uprawnieni pracownicy Transportowego Dozoru
Technicznego — na parkingach oraz na terenie
przedsi´biorcy posiadajàcego towary niebezpieczne;
10) uprawnieni pracownicy Inspekcji Ochrony Ârodowiska — na parkingach oraz na terenie przedsi´biorcy posiadajàcego towary niebezpieczne;

12) dokumentów wymaganych przy tym przewozie.
4. Osoby przeprowadzajàce kontrol´, o których mowa w ust. 1 pkt 1—5, sà obowiàzane podczas ka˝dej
kontroli wype∏niç list´ kontrolnà. Wype∏nionà list´ kontrolnà przekazuje si´ wojewódzkiemu inspektorowi
transportu drogowego, a jej kopi´ kontrolowanemu.
5. Szczegó∏owe uprawnienia osób przeprowadzajàcych kontrol´, o których mowa w ust. 1 pkt 6—11, regulujà odr´bne przepisy.
Art. 30. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci zwiàzanych z przewozem towaru niebezpieczne-
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go, majàcych wp∏yw na bezpieczeƒstwo tego przewozu, osoba przeprowadzajàca kontrol´ ma prawo:
1) uniemo˝liwiç przekroczenie granicy pojazdem, je˝eli pojazd znajduje si´ w zasi´gu terytorialnym
przejÊcia granicznego;
2) spowodowaç, aby na koszt w∏aÊciciela lub posiadacza pojazdu pojazd ten wraz z ∏adunkiem zosta∏
usuni´ty i zdeponowany w miejscu postojowym
umo˝liwiajàcym bezpieczne jego pozostawienie.
2. Pojazd, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, mo˝e byç
zwrócony uprawnionej osobie po usuni´ciu nieprawid∏owoÊci i wniesieniu op∏aty pokrywajàcej koszty zwiàzane z jego usuni´ciem, parkowaniem i czynnoÊciami
zabezpieczajàcymi.
3. Do usuwania pojazdów, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, w zakresie nieuregulowanym niniejszà ustawà
stosuje si´ odpowiednio zasady i warunki usuwania
pojazdów okreÊlone w przepisach ruchu drogowego.
Art. 31. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç ujednolicenia zakresu kontroli oraz uprawnienia osób jej dokonujàcych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór formularza listy kontrolnej, o której mowa w art. 29 ust. 4, oraz sposób i zakres jej wype∏niania.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia bezpieczeƒstwa publicznego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) dodatkowe warunki techniczne parkingów, na które sà usuwane pojazdy przewo˝àce towary niebezpieczne;
2) tryb wniesienia op∏aty, o której mowa w art. 30 ust. 2.
Rozdzia∏ 5
Przepisy karne
Art. 32. 1. Podmiot prowadzàcy kursy dokszta∏cajàce, o których mowa w art. 10 ust. 2 i 4, a w szczególnoÊci: osoba zarzàdzajàca tym podmiotem, przedsi´biorca, cz∏onek w∏adz osoby prawnej, a tak˝e dowódca jednostki wojskowej, który nie wype∏nia obowiàzków
okreÊlonych w art. 16 ust. 1 i 2 lub w art. 19, podlega
karze grzywny.
2. Przedsi´biorca, cz∏onek w∏adz osoby prawnej b´dàcej przedsi´biorcà oraz osoba zarzàdzajàca innym
podmiotem wykonujàcym przewóz drogowy towarów
niebezpiecznych lub zwiàzany z tym przewozem za∏adunek lub roz∏adunek, która nie wype∏nia obowiàzków
okreÊlonych w art. 21 ust. 1 lub w art. 23 ust. 2, podlega karze grzywny.
3. Doradca, który nie wype∏nia obowiàzków okreÊlonych w art. 22 ust. 1 pkt 3 i 4 lub w art. 23 ust. 1, podlega karze grzywny.
4. Przewoênik, nadawca towaru niebezpiecznego
oraz cz∏onek w∏adz osoby prawnej b´dàcej przewoêni-
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kiem lub nadawcà towaru niebezpiecznego, który nie
wype∏nia obowiàzków okreÊlonych w art. 27 ust. 1—3,
podlega karze grzywny.
Art. 33. Orzekanie w sprawach, o których mowa
w art. 32, nast´puje w trybie okreÊlonym w Kodeksie
post´powania w sprawach o wykroczenia.
Rozdzia∏ 6
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe
Art. 34. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123,
poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r.
Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189,
Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371,
Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113,
poz. 984 i Nr 183, poz. 1524) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 20 skreÊla si´ ust. 5;
2) skreÊla si´ art. 56;
3) w art. 81:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pierwsze badanie techniczne jest przeprowadzane przed pierwszà rejestracjà. Badaniu
temu nie podlega nowy pojazd, na którego
typ zosta∏o wydane Êwiadectwo homologacji lub decyzja zwalniajàca z obowiàzku homologacji, z wyjàtkiem taksówki osobowej,
pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposa˝onego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.”,
b) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Nie dotyczy to taksówki osobowej, pojazdu
marki „SAM”, pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposa˝onego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, które podlegajà corocznym badaniom technicznym.”,
c) w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) który ma byç u˝ywany jako taksówka osobowa lub baga˝owa, pojazd uprzywilejowany,
pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu paƒstwowego lub pojazd
odpowiednio przystosowany lub wyposa˝ony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.”;
4) w art. 83 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) okr´gowe stacje kontroli pojazdów — przeprowadzajàce badania co do zgodnoÊci z warunkami technicznymi autobusu, którego
dopuszczalna pr´dkoÊç na autostradzie

Dziennik Ustaw Nr 199

— 12506 —

i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu odpowiednio przystosowanego lub
wyposa˝onego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, pojazdu zarejestrowanego po raz
pierwszy za granicà (przed rejestracjà w kraju), pojazdu zabytkowego, pojazdu marki
„SAM” oraz pojazdu skierowanego na badania techniczne przez organ kontroli ruchu
drogowego lub starost´.”;
5) w art. 100b:
a) w ust. 1 w pkt 10 w lit. d kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:
„11) zakres i numer zaÊwiadczenia ADR, o którym mowa w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, a tak˝e
okres, na jaki zosta∏o ono wydane.”,
b) w ust. 2 w pkt 2 w lit. d kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) wymienione w pkt 11 — podmiot prowadzàcy kursy dokszta∏cajàce dla kierowców
przewo˝àcych towary niebezpieczne, o których mowa w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.”;
6) art. 115d otrzymuje brzmienie:
„Art. 115d. 1. Kierujàcy pojazdem przewo˝àcym
towary niebezpieczne, w stosunku
do którego jest wymagane ukoƒczenie kursu dokszta∏cajàcego na podstawie przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
kierujàcy pojazdem uprzywilejowanym oraz kierujàcy tramwajem podlegajà badaniom, o których mowa
w art. 115a ust. 2.
2. Kierujàcy, o których mowa w ust. 1,
sà obowiàzani posiadaç Êwiadectwo
kwalifikacji wydawane na podstawie
przedstawionych orzeczeƒ, o których
mowa w art. 115b ust. 1 pkt 3 i 4.
Przepisy art. 115b ust. 2 stosuje si´
odpowiednio.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´
wobec kierujàcego, o którym mowa
w ust. 1, spe∏niajàcego jednoczeÊnie
warunki okreÊlone w art. 115a ust. 1.
W stosunku do tej osoby stosuje si´
przepisy art. 115a i 115b.”;
7) skreÊla si´ art. 115e;
8) w art. 129 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagaƒ zwiàzanych
z tym przewozem,”;
9) art. 129a otrzymuje brzmienie:
„Art. 129a. Kontrola ruchu drogowego w stosunku
do kierujàcych pojazdami, którzy wyko-
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nujà transport drogowy lub przewóz na
potrzeby w∏asne, nale˝y równie˝ do inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. W tym zakresie inspektorom
przys∏ugujà uprawnienia okreÊlone
w art. 129 ust. 2.”;

10) art. 134a otrzymuje brzmienie:
„Art. 134a. W stosunku do pojazdów wykonujàcych transport drogowy lub przewóz na
potrzeby w∏asne, uprawnienia i obowiàzki policjantów oraz organów Policji
okreÊlone w art. 132 ust. 1—3, 5 i 6 oraz
w art. 133 wykonujà równie˝ odpowiednio inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz organy tej inspekcji.”;
11) w art. 139 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W stosunku do kierujàcych pojazdami, którzy
wykonujà transport drogowy lub przewóz na
potrzeby w∏asne, uprawnienia i obowiàzki policjantów okreÊlone w art. 135 ust. 1 i art. 136
ust. 1 wykonujà równie˝ inspektorzy Inspekcji
Transportu Drogowego.”.
Art. 35. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 365 i Nr 113, poz. 984) w art. 11 ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich
powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów odbywa si´ z zachowaniem przepisów obowiàzujàcych przy transporcie towarów
niebezpiecznych.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki, kierujàc si´ koniecznoÊcià ograniczania negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko wynikajàcego z transportowania odpadów niebezpiecznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres
i sposób stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych.”.
Art. 36. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253 i Nr 89, poz. 804) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 50:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dokumentów zwiàzanych z wykonywaniem
transportu drogowego oraz przestrzegania
warunków w nich okreÊlonych,”,
b) w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) przestrzegania zasad i warunków dotyczàcych przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.”;
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2) w art. 55:
a) w ust. 1 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) ˝àdania od przedsi´biorcy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaÊnieƒ,
okazania dokumentów i innych noÊników
informacji oraz udost´pnienia wszelkich
danych majàcych zwiàzek z przedmiotem
kontroli,
6) wst´pu na teren przedsi´biorcy, w tym do
pomieszczeƒ, gdzie prowadzi on dzia∏alnoÊç
gospodarczà, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna byç wykonywana ta
dzia∏alnoÊç.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Inspektor przeprowadza czynnoÊci kontrolne, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6,
w obecnoÊci przedsi´biorcy lub osoby
przez niego wyznaczonej.”;
3) w art. 81 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) uprawnieni do kontroli, o których mowa
w przepisach o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych.”;
4) w art. 87 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) wymagane przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,”;
5) w art. 92 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) naruszajàc przepisy dotyczàce przewozu towarów niebezpiecznych lub odpadów,”.
Art. 37. 1. Âwiadectwa dopuszczenia pojazdu wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy zachowujà
wa˝noÊç w zakresie i na okres, na jaki zosta∏y wydane.
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2. ZaÊwiadczenia o przeszkoleniu kierowców w zakresie przewozu materia∏ów niebezpiecznych wydane
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy zachowujà wa˝noÊç w zakresie i na okres, na jaki zosta∏y wydane. ZaÊwiadczenia te uznaje si´ za równowa˝ne z zaÊwiadczeniami ADR, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.
3. Podmiot prowadzàcy kursy dokszta∏cajàce dla
kierowców pojazdów przewo˝àcych materia∏y niebezpieczne w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy uznaje si´ za posiadajàcy zezwolenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1,
do dnia 31 grudnia 2003 r.
4. Osoby, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy ukoƒczy∏y szkolenie dla doradców oraz z∏o˝y∏y
z wynikiem pozytywnym egzamin w ramach programu
pilota˝owego ministra w∏aÊciwego do spraw transportu, uznaje si´ za spe∏niajàce wymagania okreÊlone
w art. 24 ust. 2.
5. Blankiety zaÊwiadczeƒ ADR wyprodukowane
przez producenta wybranego w trybie art. 18 ust. 3 u˝ywa si´ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Art. 38. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, przedsi´biorców zagranicznych z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej uznaje si´ za spe∏niajàcych warunek, o którym
mowa w art. 12 ust. 3 pkt 1.
Art. 39. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upowa˝nieƒ zawartych w ustawie,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 12 miesi´cy od dnia jej
wejÊcia w ˝ycie, zachowujà moc przepisy wykonawcze
wydane na podstawie dotychczasowych upowa˝nieƒ
ustawy, o której mowa w art. 34.
Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r., z wyjàtkiem art. 16 ust. 1 pkt 5 i art. 23 ust. 2,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

