Komunikat z dn. 7.06.2016r.
W dniu 7 czerwca 2016 r., w godz. 10.00-15.15, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie w sprawie przewozu towarów
niebezpiecznych.
W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele Organizatora - Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa (MIiB), Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), Głównego Inspektora
Transportu Drogowego (GITD), Instytutu Przemysłu Organicznego (IPO) i innych
właściwych władz, a także przedstawiciele centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej,
w tym przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jak również przedstawiciele Sił Zbrojnych
zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, przedstawiciele
przedsiębiorców oraz przedstawiciele stowarzyszeń doradców ADR.
Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR (ESD ADR) reprezentowała Pani
Małgorzata Wieleba-Walicka - prawnik, legislator oraz Pani Maria Nicopulos - doradca
do spraw bezpieczeństwa przewozu drogowego, kolejowego towarów niebezpiecznych,
specjalista w zakresie przewozu lotniczego i morskiego ładunków niebezpiecznych.
Spotkanie dotyczyło dalszych prac nad poprawą bezpieczeństwa przewozu towarów
niebezpiecznych, w tym nad harmonizacją przepisów o lądowym przewozie tych towarów.
Celem spotkania było uzgodnienie propozycji tematów, które mogłyby być przedmiotem
pracy Zespołu tworzonego obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, dalsze
uzgadnianie polskiego, ujednoliconego brzmienia definicji zawartych w rozdziale 1.2.1
ADR/RID, a także omówienie zmian proponowanych na posiedzeniu Podkomitetu EKG ONZ
do spraw przewozu towarów niebezpiecznych w dniach 27 czerwca - 7 lipca 2016 r.
Spotkanie składało się z dwóch części.
W części pierwszej, po krótkim wstępie wygłoszonym przez przedstawicieli MIiB, w tym po
wystąpieniu Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego (DTD) nt. celów Zespołu
(wypracowanie gotowych do zastosowania rozwiązań i projektów przepisów) oraz bieżącego
stanu spraw krajowych i międzynarodowych, przedstawiano propozycje tematów do
przedmiotu prac Zespołu.
Pani Małgorzata Wieleba-Walicka szczegółowo przedstawiła postulowane przez ESD ADR
tematy w ramach prac Zespołu. Inni członkowie Zespołu przedstawiali następnie swoje
propozycje i stanowiska.
Przedstawiciele MIiB przypomnieli o kolejnych, planowych posiedzeniach Zespołu w pełnym
składzie oraz w ograniczonym składzie w innych dniach, ustalonych ewentualnie i odrębnie,
dla powołanych podgrup Zespołu, a także przedstawili propozycje dotyczące sposobu
kontaktu i trybu pracy Zespołu.

Prace nad ostatecznym składem Zespołu trwają nadal, bowiem chęć udziału w podjętych
pracach zadeklarował również Minister Obrony Narodowej.
W części drugiej spotkania, kontynuowano prace nad treścią poszczególnych definicji
ADR/RID, w oparciu o analizę przesłanych i omawianych na wcześniejszym spotkaniu uwag
odnoszących się do poszczególnych przepisów rozdziału 1.2.1 ADR/RID.
Zmiany wypracowywane podczas dyskusji, podobnie jak poprzednio, miały charakter
zarówno merytoryczny, jak i redakcyjno-legislacyjny, porządkujący określenia stosowane
w ADR/RID.
Podobnie jak na poprzednim spotkaniu, wszystkie zmiany zostały zapisane w jednym pliku,
w formie tabelarycznej, a następnie zostaną przesłane przez Organizatora, drogą
elektroniczną, do uczestników spotkania.
Na zakończenie tej części spotkania, przedstawiono tabelę zawierającą wykaz zmian
proponowanych na posiedzeniu Podkomitetu EKG ONZ do spraw przewozu towarów
niebezpiecznych w dniach 27 czerwca - 7 lipca 2016 r. z prośbą o ewentualne uwagi w tym
zakresie. Przedstawicielka ESD ADR - Pani Maria Nicopulos przekazała opracowane
wcześniej uwagi w tym zakresie oraz zaproponowała, aby MIiB wysłało tabele
z propozycjami na takie posiedzenia z odpowiednim wyprzedzeniem, dającym członkom
Zespołu możliwość zgłoszenia ewentualnych uwag, które wymagają z kolei uprzedniej
konsultacji wewnątrz każdego ze Stowarzyszeń.
Przedstawiciele MIiB poinformowali także o kolejnym spotkaniu dotyczącym prac nad
definicjami, planowanym na dzień 17 sierpnia br., z możliwością ewentualnej zmiany tego
terminu.
Na tym spotkanie zakończono.
Komunikat sporządziła: Małgorzata Wieleba-Walicka, przy udziale Marii Nicopulos.

