
           
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r. 

Poz. 1160 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
1)

 

z dnia 20 lipca 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1367 

i 1454, z 2015 r. poz. 1273 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie 

egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 304) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy lista uczestników kursu, o której mowa w art. 53 ust. 1 

pkt 2 ustawy, jest zgodna z listą osób, które przystąpią do egzaminu.”; 

2) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) został zgłoszony do odbycia egzaminu w trybie określonym w § 2 ust. 2 i 3;”; 

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. Przed rozpoczęciem egzaminu komisja egzaminacyjna: 

1) potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej; 

2) w przypadku obecności na egzaminie tłumacza przysięgłego – potwierdza jego tożsamość oraz weryfikuje oka-

zany przez niego dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu.”; 

4) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Egzamin jest przeprowadzany niezwłocznie po zakończeniu kursu ADR, w terminie uzgodnionym odpo-

wiednio z właściwym marszałkiem województwa albo Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.”; 

5) po § 4 dodaje się § 4a–4c w brzmieniu: 

„§ 4a. 1. Egzamin przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających osobom egzaminowa-

nym samodzielną pracę. 

2. Jeżeli egzamin przeprowadza się dla nie więcej niż 10 osób, sala egzaminacyjna powinna mieć powierzchnię 

nie mniejszą niż 20 m
2
. 

3. Jeżeli do egzaminu przystępuje więcej niż 10 osób, to powierzchnia określona w ust. 2 zostaje zwiększona 

o co najmniej 2 m
2
 dla każdej egzaminowanej osoby powyżej liczby 10 osób. 

4. W sali egzaminacyjnej znajduje się oddzielne stanowisko pracy dla członków komisji egzaminacyjnej. 

                                                           
1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzą-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury 

i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094). 
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§ 4b. Egzamin przeprowadza się dla nie więcej niż 25 osób egzaminowanych jednocześnie. Ograniczenie to nie 

dotyczy egzaminu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 

§ 4c. 1. W trakcie egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie osoby egzaminowane i człon-

kowie komisji egzaminacyjnej. 

2. Oprócz osób, o których mowa w ust. 1, w sali egzaminacyjnej może przebywać tłumacz przysięgły, którego 

udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym 

przeprowadzenie egzaminu oraz zrozumienie zasad przeprowadzania egzaminu, pod warunkiem że jego obecność nie 

zakłóci przebiegu egzaminu.”; 

6) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: 

a) objaśnienie nr 5 do wzoru formularza zgłoszeniowego otrzymuje brzmienie: 

„
5)

 Należy zamieścić we wskazanym miejscu kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na 

jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wize-

runek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, poka-

zującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy 

i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z na-

turalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed dniem złożenia formularza. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku 

może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie 

głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod 

warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.”, 

b) w poz. C tekst pod polem przeznaczonym na podpis kierowcy otrzymuje brzmienie: 

„własnoręczny podpis kierowcy 

(podpis nie może dotykać ani przecinać ramki)”. 

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

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk 

 

 




