
Rozdział 5 

Przewozy towarów niebezpiecznych 

Art. 26.  

1. Przewoźnik kolejowy, zarządca oraz użytkownik bocznicy kolejowej zobowiązani są do 

stworzenia warunków technicznych i organizacyjnych przewozu towarów niebezpiecznych w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i środowiska. 

2. Do przewozów, o których mowa w ust. 1, stosuje się Regulamin dla międzynarodowego 

przewozu kolejami towarów niebezpiecznych - RID (Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158 oraz z 

1997 r. Nr 37, poz. 225) wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w 

stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej podanymi do publicznej wiadomości we właściwy 

sposób oraz inne umowy międzynarodowe. 

Art. 27.  

1. Uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją, 

zwanego dalej "doradcą do spraw bezpieczeństwa", nadaje Prezes UTK, na 5 lat, w drodze 

decyzji. 

2. Warunkiem uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 1, jest ukończenie kursu 

przygotowawczego, zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa 

UTK, potwierdzonego uzyskaniem świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa. 

3. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, obejmuje sprawdzenie znajomości zagadnień 

techniczno-prawno-organizacyjnych związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. 

4. Za egzamin, o którym mowa w ust. 2, pobiera się opłatę, która nie może być wyższa niż 

50% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym złożenie 

wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

5. Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie konieczność zapewnienia 

właściwego poziomu kwalifikacji doradcy do spraw bezpieczeństwa, określi, w drodze 

rozporządzenia:   

1)  szczegółowy program kursów przygotowawczych, wymagania, jakie powinny spełniać 

podmioty prowadzące kursy przygotowawcze na doradców do spraw bezpieczeństwa;   

2)  sposób powoływania i tryb pracy komisji egzaminacyjnych oraz wysokość wynagradzania 

osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych;   

3)  terminy przyjmowania zgłoszeń, wysokość opłat egzaminacyjnych umożliwiających 

pokrycie kosztów poniesionych przez Urząd Transportu Kolejowego oraz tryb ich 

pobierania;   

4)  zakres oraz szczegółowy tryb przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na doradców do 

spraw bezpieczeństwa. 

6. Potwierdzeniem uprawnień doradcy do spraw bezpieczeństwa są również uprawnienia 

wydane przez właściwe władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Art. 28.  



1. Przewoźnik kolejowy dokonujący przewozu towarów niebezpiecznych oraz jednostka 

organizacyjna inna niż przewoźnik kolejowy biorąca udział w przewozie towarów 

niebezpiecznych są obowiązani zatrudniać doradcę do spraw bezpieczeństwa i powierzyć mu 

nadzór nad:   

1)  prawidłowością procedur związanych z załadunkiem, rozładunkiem i przewozem towarów 

niebezpiecznych;   

2)  kwalifikacjami personelu zatrudnionego przy przewozie towarów niebezpiecznych;   

3)  stanem technicznym taboru i urządzeń związanych z przewozem towarów 

niebezpiecznych. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy jednostek organizacyjnych 

podlegających nadzorowi Ministra Obrony Narodowej. 

3. Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa 

przewozu koleją towarów niebezpiecznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres obowiązków doradców do spraw bezpieczeństwa u przewoźnika kolejowego, w 

jednostce organizacyjnej innej niż przewoźnik kolejowy, biorących udział w procesie 

przewozu towarów niebezpiecznych. 

 


