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ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA INFRASTRUKTURY  
z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów 

oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Dz. U. z 2009 roku, Nr 155 poz. 1232

§ 3. 1. Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 4 ustawy:

9) odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych - obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia dodatkowych warunków technicznych, w sposób 
określony w:

pkt 1 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia

pkt 6 działu I załącznika nr 4 do rozporządzenia  

„4) … pojazd odpowiednio przystosowany lub 
wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych”.

Identyfikacja

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody 
i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu 
podczas przeprowadzania dodatkowego badania 
technicznego pojazdu ADR



Przedmiot i zakres badania Wykaz czynności kontrolnych oraz 

metody oceny stanu technicznego 

pojazdu, przedmiotów jego 

wyposażenia i części

Kryteria uznania stanu technicznego 

pojazdu, przedmiotów jego 

wyposażenia i części za niezgodny 

z warunkami technicznymi

1 2 3

1. IDENTYFIKACJA POJAZDU

1.1. Sprawdzenie cech identyfikacyjnych 

i porównanie zgodności faktycznych 

danych pojazdu z zapisanymi w 

dowodzie rejestracyjnym lub 

odpowiadającym mu dokumencie

Oględziny organoleptyczne: porównanie 

zapisów w dowodzie rejestracyjnym 

(pozwoleniu czasowym) ze stanem 

faktycznym lub ustalenie faktycznych 

danych pojazdu na podstawie oględzin i 

badań.

1. Brak zgodności zapisów numeru 

identyfikacyjnego (VIN) lub numeru 

nadwozia (podwozia-ramy) oraz 

numeru rejestracyjnego ze stanem 

faktycznym.

2. Brak numeru identyfikacyjnego (VIN) 

lub numeru nadwozia (podwozia-

ramy) lub numer nieczytelny.
3. Oczywiste omyłki w dowodzie 

rejestracyjnym związane z danymi 
technicznymi pojazdu.

4. Brak tabliczki znamionowej albo jest 
nieczytelna lub dane na niej zawarte 
są niezgodne ze stanem faktycznym.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. (poz. 1232)
Załącznik nr 1

WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY I KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU PODCZAS 
PRZEPROWADZANIA OKRESOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU

Dział I
Tabela: przedmiot i zakres badania, czynności kontrolne, metody oceny stanu technicznego pojazdu oraz kryteria uznania stanu 
technicznego pojazdu za niezgodny z warunkami technicznymi



1 2 3

1.1.1. Sporządzenie dokumentu 
identyfikacyjnego pojazdu (dotyczy 
badania, o którym mowa w art. 81 
ust. 3 ustawy)

1. Oględziny, pomiary.
2. Porównanie danych technicznych 

pojazdu z wymaganiami technicznymi 
określonymi w rozporządzeniu o 
warunkach technicznych.

3. Ustalenie nieznanych lub nowych 
danych pojazdu (w przypadku, o 
którym mowa w art. 81 ust. 13
ustawy - opinia rzeczoznawcy).
Uwaga: W przypadku braku danych, 
postępuje się w szczegółowy sposób 
określony w dziale II załącznika nr 4 
do rozporządzenia.

1. Brak możliwości ustalenia co najmniej 
jednego parametru zawartego w 
załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Niezgodność parametrów technicznych 
pojazdu z wymaganiami 
rozporządzenia o warunkach 
technicznych lub z obowiązującymi 
przepisami homologacyjnymi.

1.2.  Sprawdzenie prawidłowości 
oznaczeń i stanu tablic rejestracyjnych 
pojazdu

Oględziny i pomiary. 1. Tablice rejestracyjne nielegalizowane.
2. Tablice rejestracyjne nieczytelne, 

uszkodzone lub nieprawidłowo 
zamocowane do pojazdu.

3. Ozdobienie tablic rejestracyjnych.
4. Brak nalepki kontrolnej, o ile jest 

wymagana.
5. Nieprawidłowe oznaczenie znakiem PL 

lub umieszczony na pojeździe znak 
określający inne państwo niż to, w 
którym pojazd został zarejestrowany.

6. Nieprawidłowe oznaczenie pojazdu 
przeznaczonego konstrukcyjnie do 
przewozu osób niepełnosprawnych.

7. Miejsce przewidziane do umieszczenia 
tablic rejestracyjnych nie spełnia 
wymagań określonych w załączniku nr 
5 do rozporządzenia o warunkach 
technicznych.



Przedmiot, 
i zakres badania

Wykaz czynności kontrolnych oraz 
metody oceny stanu technicznego 
pojazdu, przedmiotów jego 
wyposażenia i części

Kryteria uznania stanu technicznego pojazdu, 
przedmiotów jego wyposażenia i części za 
niezgodny z warunkami technicznymi

1 2 3

6. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU ODPOWIEDNIO PRZYSTOSOWANEGO LUB 
WYPOSAŻONEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI O PRZEWOZIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

6.1. Dodatkowe 
warunki techniczne

Oględziny (warunki 
techniczne określają przepisy 
załącznika B do umowy ADR).

1. Niespełnienie odpowiednich wymagań
dotyczących konstrukcji i wyposażenia 
pojazdu typu FL, OX, AT, EX/II, EX/III, 
MEMU w zakresie:

- wyposażenia elektrycznego,
- układu hamulcowego, 
- zabezpieczenia przeciwpożarowego,
- ograniczenia prędkości,
- urządzenia sprzęgającego dla przyczep 

(naczep).
2. Brak dokumentacji  potwierdzającej   

spełnianie wymagań układu 
przeciwpoślizgowego (ABS) odpowiednio 
kategorii 1 lub kategorii A (jeżeli jest 
wymagany).

Załącznik nr 4

WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY I KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU PODCZAS 
PRZEPROWADZANIA DODATKOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU
Dział I
Tabela: przedmiot i zakres badania, czynności kontrolne, metody oceny stanu technicznego pojazdu oraz kryteria uznania 
stanu technicznego pojazdu za niezgodny z warunkami technicznymi



1 2 3

3. Brak dokumentacji  potwierdzającej 
spełnianie wymagań dla zwalniacza 
(jeżeli jest wymagany).

4. Brak dokumentacji  potwierdzającej 
spełnianie wymagań dla ogrzewacza 
kabiny kierowcy (jeżeli jest 
zainstalowany).

5. Brak tachografu lub tachograf nie 
spełnia wymagań przewidzianych dla 
tego typu pojazdu.

6. Brak dokumentów wydanych przez 
Transportowy Dozór Techniczny 
potwierdzających sprawność cystern lub 
zbiorników.



§ 4. 1. Podczas wykonywania dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 9, dla którego Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 

września 1957 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 27 poz. 162), zwana dalej "umową ADR", wymaga 

wystawienia świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów 

niebezpiecznych, uprawniony diagnosta dokonujący badania technicznego wystawia 

zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu 

przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Wzór oraz sposób 

wypełnienia zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym 

pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych określa 

załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2. Wykonanie dodatkowego badania technicznego nie wpływa na termin następnego 

okresowego badania technicznego, określonego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

§ 6. 6. W przypadku badania technicznego pojazdu z zamontowanym urządzeniem 

technicznym, o którym mowa w art.81 ust.12  ustawy, uprawniony diagnosta 

w rejestrze zamieszcza informację o dopuszczeniu urządzenia technicznego do 

eksploatacji, podając numer i datę wystawienia protokołu oraz decyzji dopuszczającej 

urządzenie do eksploatacji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego.



Ustawa - Prawo o ruchu drogowym

Art. 81 ust.12.

Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym 
dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu
wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność
urządzenia technicznego.



ADR – struktura przepisów

Części:

1. Przepisy ogólne
2. Klasyfikacja
3. Wykaz towarów niebezpiecznych i wyłączenia dla 

ilości ograniczonych
4. Przepisy dot. pakowania i cystern 
5. Procedury wysyłkowe
6. Wymagania dot. konstrukcji i badań opakowań i 

cystern
7. Wymagania dot. warunków przewozu, załadunku, 

rozładunku i manipulowania ładunkiem

Części:

8. Wymagania dot. załogi 
pojazdu, wyposażenia, 
postępowania i 
dokumentacji

9. Wymagania dot. 
konstrukcji pojazdów i 
ich dopuszczenia do 
przewozu



Materiały niebezpieczne w przepisach



Warunek konieczny przeprowadzenia badania dodatkowego

dla pojazdów przystosowanych do przewozu towarów niebezpiecznych dla których 

Umowa ADR wymaga wystawienia świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu 

niektórych towarów niebezpiecznych.

Dodatkowe badanie techniczne ADR



Ciągnik siodłowy z pojazdem 
cysterną stałą do przewozu paliw

Cysterny i Pojazdy ADR – definicje 
(1.2.1 ADR, 9.1.1.2 ADR)



Cysterna odejmowalna

Cysterna wymienne nadwozie
= kontener cysterna



Pojazd cysterna stałą do przewozu 
gazów skroplonych 

Kontener-cysterna



Wieloelementowy kontener do gazu 
(MEGC)

MEMU



Pojazd EXII, EXIII, MEMU

„Pojazd EX/II” lub „pojazd EX/III” oznacza pojazd przeznaczony do przewozu 

materiałów i przedmiotów wybuchowych (klasy 1);

„Ruchoma jednostka do wytwarzania materiałów wybuchowych” (MEMU) oznacza 

jednostkę wytwarzającą lub pojazd z zamontowaną jednostką służącą do 

wytwarzania i elaborowania materiałów wybuchowych otrzymywanych z towarów 

niebezpiecznych, które nie są materiałami wybuchowymi. Jednostka taka składa się z 

cystern, kontenerów do przewozu luzem, aparatury do wytwarzania, pomp oraz 

związanego z nimi wyposażenia. MEMU może posiadać specjalne przedziały 

ładunkowe na materiały i przedmioty wybuchowe w sztukach przesyłki.



Pojazd FL

„Pojazd FL” oznacza:

(a) pojazd przeznaczony do przewozu materiałów ciekłych o temperaturze zapłonu 

nie wyższej niż 60ºC (z wyjątkiem UN 1202 paliwa do silników Diesla zgodnego z 

normą EN 590:2004, oleju gazowego i oleju opałowego (lekkiego), o 

temperaturze zapłonu określonej w normie EN 590:2004), w cysternach stałych 

lub odejmowalnych o pojemności przekraczającej 1 m3 lub w kontenerach-

cysternach lub cysternach przenośnych o pojemności całkowitej przekraczającej 3 

m3; lub

(b) pojazd przeznaczony do przewozu gazów palnych w cysternach stałych lub 

cysternach odejmowalnych o pojemności przekraczającej 1 m3 lub w kontenerach-

cysternach, cysternach przenośnych lub MEGC o pojemności całkowitej 

przekraczającej 3 m3; lub

(c) pojazd-baterię przeznaczony do przewozu gazów palnych o pojemności całkowitej 

przekraczającej 1 m3;



Pojazd OX

„Pojazd OX” oznacza pojazd przeznaczony do przewozu nadtlenku wodoru, 

stabilizowanego lub nadtlenku wodoru stabilizowanego w roztworze wodnym, o 

zawartości nadtlenku wodoru przekraczającej 60% (klasa 5.1, UN 2015) w cysternach 

stałych lub cysternach odejmowalnych o pojemności przekraczającej 1 m3, albo w 

kontenerach-cysternach lub cysternach przenośnych o pojemności całkowitej 

przekraczającej 3 m3;



Pojazd AT

„Pojazd AT” oznacza:

(a) pojazd, inny niż pojazd EX/III, FL lub OX, przeznaczony do przewozu towarów 

niebezpiecznych w cysternach stałych, cysternach odejmowalnych o pojemności 

przekraczającej 1 m3 lub w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych lub 

MEGC o pojemności całkowitej przekraczającej 3 m3; lub

(b) pojazd-baterię, inny niż pojazd FL, o pojemności całkowitej przekraczającej 1 m3.



TDT

OSKP

Podział kompetencji przy badaniu pojazdów cystern



9.1.2.1 Uwagi ogólne

Okresowe badanie techniczne wykonywane przed pierwszą rejestracją

Każdy pojazd kompletny lub skompletowany powinien być poddany pierwszemu badaniu 
technicznemu przeprowadzonemu przez właściwą władzę, zgodnie z wymaganiami 
niniejszego działu, w celu potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami technicznymi 
działów 9.2 do 9.8.

Właściwa władza może odstąpić od przeprowadzenia pierwszego badania technicznego 
ciągnika siodłowego posiadającego homologację typu zgodnie z 9.1.2.2, (R 105) jeżeli 
została wydana deklaracja zgodności tego ciągnika z wymaganiami działu 9.2 przez 
producenta, upoważnionego przedstawiciela producenta lub jednostkę uznaną przez 
właściwą władzę.

Okresowe badanie techniczne przed 1 rejestracją



Wymaganie techniczne
Rodzaj pojazdu Uwagi

EX II EX III AT FL OX

9.2.2.2 Przewody x x x x

9.2.2.3 Główny wyłącznik akumulatorów x x

9.2.2.4 Akumulatory x x x

9.2.2.5 Obwody stale zasilane x x

9.2.2.6 Instalacja elektryczna za tylną ściana kabiny kierowcy x x

9.2.3 Układ hamulcowy warunki ogólne x x x x x

9.2.3.1 Układ przeciwpoślizgowy x x x x

9.2.3.1 Zwalniacz x x x x

9.2.4 Zabezpieczenie przeciwpożarowe

9.2.4.2. Kabina kierowcy x

9.2.4.3 Zbiorniki paliwa x x x x

9.2.4.4 Silnik x x x x

9.2.4.5 Układ wydechowy x x x

9.2.4.6 Zwalniacz x x x x

9.2.4.7 Ogrzewacze spalinowe x x x x x

9.2.4.7.6 Ogrzewacze spalinowe x x

9.2.6 Urządzenia sprzęgające przeczep x x

Wymagania dotyczące konstrukcji pojazdów



Opis wymagania
RODZAJ POJAZDU

Do 3,5 tony Powyżej 3,5 tony Pojazd cysterna

Gaśnica 2 kg (pożar silnika, kabiny, 
pożary A/B/C)

X X X

Gaśnica 2 kg (pożar ogumienia, ładunku) X

Gaśnica 6 kg (pożar ogumienia ładunku) X X

Łączna ilość środka gaśniczego 
w gaśnicach

4 kg Do 7,5 tony – 8 kg, Dla pozostałych – 12 kg

Klin do podkładania pod koła 1 szt. Na 
każdy pojazd

X X X

Dwa znaki ostrzegawcze X X X

Kamizelka ostrzegawcza, latarka 
Rękawice, okulary ochronne dla każdego 
członka załogi

X X X

Wyposażenie wymagane instrukcjami 
(maska ucieczkowa)

X X X

Wyposażenie jednostki transportowej



Identyfikacja cysterny



ABS
Układ hamulcowy 9.2.3

- warunki ogólne 9.2.3.1 X X X X X X

- układ przeciwślizgowy – kategorii 1 X X X X

- zwalniacz – typ badania IIA X X X X



Dotyczy pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy (lub dopuszczonych do ruchu, jeżeli 
rejestracja nie jest wymagana) po dniu 30 czerwca 1993 r.:
- pojazdów samochodowych (ciągników i samochodów ciężarowych) o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 16 ton oraz
- przyczep (np. przyczep, naczep, przyczep z osią centralną)
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton. Dotyczy pojazdów samochodowych 
przeznaczonych do ciągnięcia przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 
ton, zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1995r. Dotyczy wszystkich 
pojazdów zatwierdzonych po raz pierwszy zgodnie z 9.1.2 po dniu 30 czerwca 2001 r., 
bez względu na datę ich pierwszej rejestracji lub dopuszczenia do ruchu.

Od dnia 1 stycznia 2010 r., wszystkie pojazdy powinny spełniać wymagania techniczne 
Regulaminu EKG Nr 13 lub Dyrektywy 71/320/EWG, wraz ze zmianami obowiązującymi 
w dniu ich pierwszej rejestracji lub w dniu dopuszczenia ich do ruchu, jeżeli rejestracja 
nie jest wymagana. Jednakże, pojazdy te powinny spełniać co najmniej wymagania 
techniczne Regulaminu EKG Nr 13 wraz ze zmianami serii 06 lub Dyrektywy 
71/320/EWG wraz ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 91/422/EWG.
Przyczepy (np. przyczepy, naczepy, przyczepy z osią centralną) powinny
być wyposażone w układ przeciwpoślizgowy kategorii A. Pojazdy silnikowe 
powinny być wyposażone w układ przeciwpoślizgowy kategorii 1.

Dotyczy pojazdów EXIII, AT, FL, OX



Układ przeciwpoślizgowy kategorii A powinien spełniać wszystkie wymagania 
załącznika nr 13 Regulaminu nr 13 EKG ONZ i zawiera:

- układ hamulcowy roboczy działający na wszystkie kola pojazdu i rozdzielający swoje 
działanie odpowiednio między osie,

- takie założenia konstrukcyjne, ze co najmniej dwa kola z przeciwległych stron 
(boków) pojazdu są bezpośrednio sterowane i wszystkie pozostałe kola są albo 
bezpośrednio alba pośrednio sterowane przez urządzenie przeciwblokujące.

- W przypadku zwykłych przyczep co najmniej dwa kola na jednej z przednich osi 
i dwa kola na jednej z tylnych osi są sterowane bezpośrednio, a każda z tych osi 
posiada co najmniej jeden niezależny modulator i wszystkie kola są sterowane 
bezpośrednio albo pośrednio.

Układ przeciwpoślizgowy kategorii 1 zawiera:
- optyczną sygnalizację ostrzegawczą niesprawności działania ABS pojazdu 

silnikowego lub przyczepy, 
- układ hamulcowy roboczy działający na wszystkie kola pojazdu i rozdzielający swoje 

działanie odpowiednio między osie, 
- takie założenia konstrukcyjne, że kiedy kola lewej i prawej strony pojazdu są

ustawione na nawierzchniach o różnych współczynnikach przyczepności  (kH i kL), 
gdzie kH ≥ 0,5 i kH i kl ≥ 2, koła bezpośrednio sterowane nie powinny blokować, 
gdy do urządzenia sterującego zostanie nagle przyłożona pełna siła przy prędkości 
50 km/h.



ZWALNIACZ



Dotyczy pojazdów EXIII, AT, FL, OX

Dotyczy pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t lub 

przeznaczonych do ciągnięcia przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 t, 

zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1993 r.

Od dnia 1 stycznia 2010 r., wszystkie pojazdy powinny spełniać wymagania techniczne 

Regulaminu EKG Nr 13 lub Dyrektywy 71/320/EWG, wraz ze zmianami obowiązującymi 

w dniu ich pierwszej rejestracji lub w dniu dopuszczenia ich do ruchu, jeżeli rejestracja 

nie jest wymagana. Jednakże, pojazdy te powinny spełniać co najmniej wymagania 

techniczne Regulaminu EKG Nr 13 wraz ze zmianami serii 06 lub Dyrektywy 

71/320/EWG wraz ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 91/422/EWG.

Zwalniacz powinien spełniać wymagania stosownie do badania typu IIA

Badanie typu IIA – badanie skuteczności hamowania pojazdu poruszającego się ze 

średnią prędkością 30 km/h na spadku drogi 7% i na długości odcinka drogi 6 km.



Ogranicznik prędkości

Pojazdy  samochodowe (samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe) o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 3,5 tony, powinny być wyposażone w ogranicznik prędkości 

zgodnie z wymaganiami technicznymi Regulaminu EKG Nr 89 wraz z późniejszymi 

zmianami. Ogranicznik powinien być ustawiony w taki sposób, aby – po uwzględnieniu 

jego technicznej tolerancji – pojazd nie mógł przekroczyć prędkości 90 km/h.



Wyposażenie elektryczne

Wyłącznik prądu IP65 
(ognioodporność)

Tachograf ozn. Ex 
dla EXIII i FL

Złącze elektryczne 
IP54 (pyłoszczelność)



Ogrzewacz spalinowy
Ogrzewacze spalinowe oraz należące do nich przewody 
odprowadzające gazy spalinowe powinny być zaprojektowane, 
położone, zabezpieczone lub zakryte w taki sposób, aby 
zapobiec nagrzewaniu lub zapaleniu ładunku. Wymaganie to 
uważa się za spełnione, jeżeli zbiornik paliwa i układ 
wydechowy ogrzewacza odpowiadają warunkom przewidzianym 
dla zbiorników paliwa i układów wydechowych pojazdów  jak 
dla jednostek podstawowych. Ogrzewacz spalinowy ADR 
nie powinien być włączany automatycznie. Nie 
dopuszcza się stosowania programowanych urządzeń
włączających. Od dnia 1 stycznia 2010 r. dotyczy 
pojazdów wyposażonych w ogrzewacz spalinowy przed 
dniem 1 lipca 1999 r

Zabezpieczenie przeciwpożarowe 9.2.4

- ogrzewacze spalinowe 9.2.4.7

Spełniają wymagania ADR
9.2.4.7.1
9.2.4.7.2
9.2.4.7.5

X X X X X

Spełniają wymagania ADR
9.2.4.7.3
9.2.4.7.4

X



Zaświadczenie ADR



Podsumowanie

1)  Sprawdzenie ważności protokołu TDT z badania cysterny

2)  Identyfikacja pojazdu

3)  Ustalenie wymagań odpowiednio do typu pojazdu

4) Sprawdzenie dokumentów dotyczących ABS-u, zwalniacza, ogrzewacza  

spalinowego

5)  Badanie organoleptyczne (wymagania konstrukcyjne, wyposażenie)

6) Wpis do rejestru badań technicznych, wygenerowanie zaświadczenia 

o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu 

przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych



DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę..

Opracował:
Karol Rytel – DGSA
Specjalista d.s. organizacyjno – technicznych PISKP


