UZASADNIENIE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania
świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 718, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem”, stanowi realizację upoważnienia art. 49
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 154, z
późn. zm.), zwanej dalej „UPTN”.
W rozporządzeniu określone zostały:
1) warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa
przewozu towarów niebezpiecznych, zwanych dalej „doradcami”;
2) skład komisji egzaminacyjnej działającej przy Dyrektorze Transportowego Dozoru
Technicznego, zwanej dalej „komisją”, sposób jej działania i tryb jej powoływania oraz
wymagania kwalifikacyjne dla osób wchodzących w skład komisji i sposób ustalania
wysokości ich wynagrodzenia;
3) tryb wydawania świadectwa doradcy oraz tryb wydawania wtórnika świadectwa doradcy;
4) warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz dotyczącej
wydanych świadectw doradcy, ich przedłużania oraz wydawania ich wtórników;
5) wzór świadectwa doradcy i sposób jego wypełniania;
6) wysokość opłaty za egzamin dla doradców oraz tryb jej wnoszenia;
7) wysokość opłaty za wydanie wtórnika świadectwa doradcy oraz tryb jej wnoszenia.
Rozporządzenie (w załączniku) określa wzór świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu
towarów niebezpiecznych („świadectwo doradcy”), który powinien zostać dostosowany do aktualnego
stanu prawnego, to jest do przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 725, i 1517) i aktów wykonawczych do niej. Ww. ustawa nakłada dodatkowe
wymogi dotyczące m.in. projektowania, wytwarzania, przechowywania oraz weryfikacji dokumentów
publicznych. Świadectwo doradcy stało się dokumentem publicznym kategorii drugiej
(§ 2 pkt 3 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu
dokumentów publicznych - Dz. U. poz. 1289). Istnieje zatem potrzeba opracowania nowego wzorca
tego świadectwa, którego zabezpieczenia będą zgodne z zabezpieczeniami określonymi przepisami
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie
wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1281).
Dotychczasowy blankiet świadectwa nie zawierał dodatkowych zabezpieczeń, dlatego też nowelizacja
rozporządzenia określa nowe zabezpieczenia tego dokumentu.
Na przedmiotowym dokumencie zostaną zastosowane zabezpieczenia przed fałszerstwem takie jak:
papier ze znakiem wodnym, niewykazującym luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
posiadającym włókna zabezpieczające widoczne w światle dziennym i w promieniowaniu
ultrafioletowym oraz losowo rozmieszczone drobiny wykazujące luminescencję w promieniowaniu
ultrafioletowym, itd.
Dodatkowo, w § 10 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, w którym określono w jaki sposób osoba dopuszczona do
egzaminu dla doradców zawiadamia Dyrektora TDT o zamiarze nieprzystąpienia do tego egzaminu
albo o przyczynach nieprzystąpienia do egzaminu, usunięto wyrażenie „za pomocą telefaksu”. nie

przyjmuje korespondencji za pomocą telefaksu, zatem obecny przepis jest i tak niemożliwy do
wykonania.
Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2021 r., ponieważ dłuższy termin na
wejście w życie tej zmiany pozwoli na właściwe przygotowanie się w zakresie zamówienia
zabezpieczonych dokumentów. Przede wszystkim jednak, powyższa data wejścia w życie jest
skorelowana z datą wskazaną w 1.6.1.1 Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR) oraz graniczną datą określoną w ustawie o dokumentach
publicznych, dla wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia. Należy zatem stwierdzić, że termin
1 lipca 2021 r. jest wypadkową dat określonych w Umowie ADR i ww. ustawie.
Projektowane rozporządzenie przewiduje również przepisy przejściowe, celem zachowania zasady
ciągłości prawa oraz zasady praw nabytych. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. projektu, przedmiotowe
świadectwa i ich wtórniki wydane przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia
zachowają swoją ważność.
Projektowane rozporządzenie nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom
i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania
opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega
procedurze notyfikacji.
Wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców został
omówiony w pkt 7 Oceny Skutków Regulacji.
Zgodnie z art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został udostępniony na stronach urzędowego
informatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej.
Zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin
pracy Rady Ministrów projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny z dniem
skierowania projektu do uzgodnień i konsultacji publicznych.
Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

