
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 8 maja 2015 r.

Poz. 629

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu 
towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej2)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 
i Nr 244, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie 
egzaminów  dla  ekspertów  do  spraw  bezpieczeństwa  przewozu  towarów  niebezpiecznych  statkami  żeglugi  śródlądowej 
(Dz. U. poz. 1045) wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Do egzaminów może przystąpić osoba, która w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem jego 
przeprowadzenia złożyła do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, przy którym działa komisja egza-
minacyjna, o której mowa w § 8, zwana dalej „komisją”, wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z:

1)  dowodem uiszczenia opłaty, o której mowa w § 17;

2)  zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego kursu na eksperta ADN;

3)   wyciągiem  pływania  sporządzonym  na  podstawie  zapisów w  żeglarskiej  książeczce  pracy  i  potwierdzonym 
przez właściwego dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, potwierdzającym przepracowanie co najmniej jednego 
roku na zbiornikowcach przeznaczonych do przewozu, odpowiednio, gazów lub chemikaliów w okresie dwóch 
lat poprzedzających odpowiedni egzamin – w przypadku egzaminów na eksperta ADN do spraw przewozu ga-
zów lub chemikaliów.”;

2)  po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat na eksperta ADN okazuje członkowi komisji dokument po-
twierdzający tożsamość.”;

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

§ 2. 1. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu kończącego kurs na eksperta do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów 
niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej, eksperta ADN do spraw przewozu gazów i eksperta ADN do spraw przewo-
zu chemikaliów złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej 
w Szczecinie przekazuje przewodniczącemu komisji, o której mowa w § 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie 
30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

1)  Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
(Dz. U. poz. 1257).

2)  Niniejsze  rozporządzenie  dokonuje  w  zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  postanowień  dyrektywy Komisji  2012/45/UE  z  dnia 
3 grudnia 2012 r. dostosowującej po raz drugi do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 332 z 04.12.2012, str. 18).
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2. Zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego kurs na eksperta do spraw bezpieczeństwa 
przewozu  towarów niebezpiecznych  statkami  żeglugi  śródlądowej,  eksperta ADN do  spraw przewozu gazów  i  eksperta 
ADN do spraw przewozu chemikaliów wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują waż-
ność.

3. Świadectwa eksperta ADN, świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu gazów i świadectwa eksperta ADN do 
spraw przewozu chemikaliów, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodne ze wzorem okreś- 
lonym w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1 zachowują ważność w zakresie i przez okres, na które zostały 
wydane.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. (poz. 629)

WZÓR ŚWIADECTWA EKSPERTA ADN/ EKSPERTA ADN DO SPRAW PRZEWOZU GAZÓW/ 
EKSPERTA ADN DO SPRAW PRZEWOZU CHEMIKALIÓW

(format A6, kolor pomarańczowy)

(strona pierwsza)
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) 

 
 

ZÓR WIADEC WA EKSPERTA ADN  EKSPERTA ADN DO SPRAW PR EWO U GAZ  

      

 

(forma  A  kolor pomarań z wy  

 
(strona pi r sz  

 

 

 
RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

REPUBLIC OF POLAND  

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej w  

Inland Navigation Office in 

 

………………………………………….. 

 

ŚWIADECTWO EKSPERTA ADN 

ADN CERTIFICATE 

 

wiedzy specjalistycznej ADN 

of special knowledge of ADN 
 

 

 

 



Dziennik Ustaw  – 4 –   Poz. 629

 

(strona druga)
 

  

  
Nr świadectwa/No of certificate: …….……… 

 
Nazwisko/Name: ……………………………………………………...….. 

Imię (imiona)/First name(s): ..…………………………………………….. 

Urodzony dnia/Born on: ………………………………………………….. 

Obywatelstwo/Nationality: ……………………………………………….. 

Podpis posiadacza/Signature of holder: …………………………………... 

 
Właściciel tego świadectwa posiadł wiedzę specjalistyczną ADN. 

The holder of this certificate has special knowledge of ADN. 

 
Właściciel tego świadectwa uczestniczył w 8-lekcyjnym szkoleniu ze stateczności. 

The holder of this certificate has participated in an 8-lesson stability training.  

 
Świadectwo ważne jest dla wiedzy specjalistycznej ADN według 

The certificate is valid for special knowledge of ADN according to 

8.2.1 3 eksperta ADN (statki do przewozu ładunków suchych/dry cargo vessels)* 

8.2.1 3 eksperta ADN (zbiornikowce/tanks vessels)* 

8.2.1 5 * 

8.2.1.7 * 

 
Ważne do/Until: ………………………………………………………………….…. 

Wydane przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w/Issued by Director  

of Inland Navigation Office in: ……………………………………………….…… 

Data/Date: ………………….…………………………………………………….…   

   
(pieczęć/stamp)   

                             
                              

 

                          Podpis/Signature: ……………………………………………….… 

____________________________________ 

*Niepotrzebne skreślić./Delete as appropriate. 




