DZIENNIK URZĘDOWY
Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Warszawa, dnia 20 lipca 2016 r.
Poz. 54
ZARZĄDZENIE NR 31
M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T W A 1)
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U.
z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół doradczy do spraw przewozu towarów niebezpiecznych, zwany
dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zwanego dalej
„Ministrem”.
§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)

ujednolicenie terminologii stosowanej w tłumaczeniach Umowy europejskiej dotyczącej
międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia
30 września 1957 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 882) i Regulaminu międzynarodowego przewozu
kolejami towarów niebezpiecznych (RID) stanowiącego załącznik C do Konwencji o
międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.
(Dz. U z 2015 r. poz. 1726);

2)

opracowanie propozycji zmian do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2015 r. poz. 1273 i
1893) i aktów wykonawczych do tej ustawy;

3)

opracowywanie propozycji rozwiązań przyczyniających się do podnoszenia bezpieczeństwa
przewozu towarów niebezpiecznych;

1)

Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej budownictwo, planowanie i
zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność, transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
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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systematyczna ocena skuteczności obowiązujących rozwiązań prawnych w obszarze
przewozu towarów niebezpiecznych i w razie potrzeby wypracowywanie propozycji zmian do
przepisów;

5)

opracowywanie lub opiniowanie propozycji zmian do przepisów międzynarodowych
regulujących przewóz towarów niebezpiecznych;

6)

opiniowanie dokumentów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych będących
przedmiotem posiedzeń organów i grup roboczych działających w ramach organizacji
międzynarodowych
§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)

przewodniczący – przedstawiciel Departamentu Transportu Drogowego lub Departamentu
Kolejnictwa;

2)

wiceprzewodniczący

–

przedstawiciel

Departamentu

Transportu

Drogowego

lub

Departamentu Kolejnictwa
3)

przedstawiciele:
a) Transportowego Dozoru Technicznego,
b) Urzędu Transportu Kolejowego,
c) Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
2. Minister

na

wniosek

członków

Zespołu

reprezentujących

większość

podmiotów

wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 rozszerza skład Zespołu.
3. Lista

członków

Zespołu

wraz

z

danymi

kontaktowymi

jest

prowadzona

przez

przedstawiciela Departamentu Kolejnictwa.
§ 4. W pracach Zespołu mogą brać udział osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone
przez przewodniczącego lub jego zastępcę, w szczególności:
1)

przedstawiciele:
a) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej,
b) ministra właściwego do spraw zdrowia,
c) ministra właściwego do spraw środowiska,
d) ministra właściwego do spraw gospodarki,
e) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
f) ministra właściwego do spraw obrony narodowej,
g) Wojskowego Dozoru Technicznego,
h) Państwowej Agencji Atomistyki,
i) Instytutu Przemysłu Organicznego,
j) PKP CARGO,
k) PKP Polskie Linie Kolejowe SA,
l) Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei,
m) Stowarzyszenia ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją –DBPK,
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n) Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych – S-DGSA,
o) Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR - ESD ADR,
p) Izby Gospodarczej Transportu Lądowego – IGTL,
q) Instytutu Mechaniki Precyzyjnej,
r) COBRO- Instytut Badawczy Opakowań;
2)

eksperci, których opinie są niezbędne do realizacji zadań Zespołu;

3)

przedstawiciele innych podmiotów, których obecność zostanie uznana za niezbędną przez
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego po wysłuchaniu opinii członków Zespołu.
§ 5. 1. Przewodniczący Zespołu albo jego zastępca:

1)

zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawicieli co najmniej
trzech podmiotów reprezentowanych w Zespole;

2)

przewodniczy posiedzeniom Zespołu lub wskazuje osobę, która będzie przewodniczyć
posiedzeniu;

3)

ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków
zgłaszanych przez członków Zespołu;

4)

ustala ramowy harmonogram prac Zespołu na każdy rok i przedstawia członkom Zespołu
najpóźniej na pierwszym posiedzeniu Zespołu w nowym roku kalendarzowym;

5)

uzgodniony przez Zespół ramowy harmonogramu prac przekazuje do akceptacji Ministra.
§ 6. 1. Posiedzenia

Zespołu

odbywają

się

w

siedzibie

Ministerstwa

Infrastruktury

i Budownictwa.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu,
wskazanym przez przewodniczącego.
3. Członkowie Zespołu przekazują przewodniczącemu zgłoszenie udziału w posiedzeniu nie
później niż na 2 dni robocze przed dniem jego rozpoczęcia.
4. Zaproszenia na posiedzenia oraz robocza korespondencja związana z bieżącymi pracami
Zespołu będą przesyłane drogą elektroniczną na adresy mailowe osób wyznaczonych do pracy w
Zespole, wskazane przez wyznaczające je podmioty.
§ 7. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w mniejszych składach, jeżeli tematyka
posiedzenia odnosi się wyłącznie do jednej gałęzi transportu lub obszaru, który dotyczy tylko
niektórych członków Zespołu.
§ 8. W celu wykonania określonego zadania, na wniosek członków Zespołu, przewodniczący
albo jego zastępca mogą tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz z osób
zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
§ 9. Rozstrzygnięcia Zespołu zapadają w drodze uzgodnienia.
§ 10. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
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§ 11. Członkowie Zespołu oraz osoby zaproszone do udziału w pracach zespołu, o których
mowa w § 4 nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu, zwrotu kosztów
podróży lub innych kosztów związanych z udziałem w posiedzeniu.
§ 12. Obsługę organizacyjno - kancelaryjną Zespołu zapewnia Departament Transportu
Drogowego lub Departament Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

