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Po ' zaznajomieniu się z powyższym purozumieniem Radą Państwa uznała je i · uznaje za słuśznezarównoJ 
V:l całości, .jak i każde z postan'O~,ien ,w nim zawartych; oświadcuC że jest ono ' przyjęte,rat'yfiko,wane ! i potwier~ 
dzone, oraz przyrzeka; , że będzie niezmiennie zachowywane. 

Na dowód czego wydany zostalakt niniejszy. opatrzony Ilieczęcią Polskiej Rzecz)'pospolitej Ludowej. 

Dano w Warszawie dnia t5 lutego 1979 r. 

Przewodniczący R~dy Państwa: H. Jabłoński 
L. S. 

Minister Spraw Zagranicznych: E. WojtaszeI~ 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 25 lutego 1981 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Rządem Polskiej RzeczypospoJUej Ludowej 
. j Rządem Socjalistycznej FederątyjnejRepubliki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadedw 

/ szkolnych I dyplomów ,szkó; wy'ższych. uzyskanych w obu państwach. podpisanego w Belgrądzie dnia 15 września 
1918 r. 

Podaje się nimeJszym do wiadomości. że zgodnie 
z' artykułem 9 Porozumienia między Rządem Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej i Rządem Socjillistycznej Federa~ 
cyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu 
równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół 
wyhzYCh. uzyskanych w ' obu państwach. ' podpisanego \v . ' 

Belgradzie dnia 15 wrzesma 1978 r.. nastąpiła w \Varsza
wie dnia 29 kwietnia 1980 r. wymiana dokurnentów raty
fikacyjnych wymienionego porozumienia. Powyższe poro
zumienie weszło w życie dnia 29 maja 1980r. 

Minister Spraw Zagranicznych: J.Czyrek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 lutego 1981 r. 

w sprawie dozoru technicznego. 

Na podstawie art. 1 ust. 2 i 3. art. 3 ust. 3 oraz art. 4 
ust. 3 'ustawy z dnt'a 31 stYcznia ' 1961 r. o dozorze tęch
nicznym (Dż. U. Nr 5. poz. 31) zarządza się. co następuje:.. 

Rozdział " ! 

Pr~episy , ogólnę. 

§ L l : , Rozporządzenie określ d: 
, 1) rodzaje urządzeń technicznych, podlegających dozo

. rowi technicznemu. 

2) zakres90zoru techn.icznego nad poszczególnymiurzą
dzeniami technicznymi. 

3) organy dozorutechniq:nego. ich. organizację. podpo
rządkowanie oraz zakres działania. 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie :-, rozumie się przez to ustawę z dnia 
3( stycznia 1961 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 
Nr 5. poz. 31), . ' " 

2) przepisach dozoru technicznego - rozumie się przez 
~: ' 

a) przepisy ustawy. 

h) , przepisy wydaJ1ena , podstawie ustawy, 

c) techniczne warunki dotytzące poszczeg'ólnych ro;'; 
dzajów , urządzeń t~GhnicznychpodIegającyćh. do
zorowi technicznemu. 

, 

§ 2. Dozór techniczny polega na wykonywaniu czyn
ności zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funk
cjonowania podlegających dozorowi , technicznemu urzą

' dzeń technicznych. które mogą stwarzać zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzkiego. mienia lub środowiska. 

§ 3. L Dozór techniczny nad poszczególnymi rodza
jami urząd zen techni.cznych ' jest wykonywąny w pełnym 
rozmiarze ciYIlności ' dozorowycnokreślonych wart ' 3 

, ust. 1 ustawy (dozórstał:y) llibw rozmiarze ograniponym 
' do wykonywanianiektórychczynnosci dozorowych z za
kresu dozoru stałego w zależności od zagrożenia. jakie 
stwarzają te urządzenia. 

2. Czynności dozorowe mogą być wykonywane także 
w toku: 

O opra!=ąwywania projektów urządzeń ~raz blldowy ich 
prototypów. 

2) wytwarzania materiałów , przeznaczonych do budowy 
urządzeń. 

3) wytwarzania urządzeń. 

, § 4. 1. Urządzen'ia techniczne powinny być projek
, towane, wytwarzane. ek!)plóatowane i naprawiane zgod
nie z normami oraz .przepisami dozoru technicznego. . '. . -- , . ' - . 

2. Urządzenia tecnriczQe podlegającedozorowitech
. ńi~znemu, dla . których. polskie orga;uy dOZQru techniCznego 
. nie ustaliły technicznych warunków. mogą być . proJekto
wane, wytwarzane. eksploatowane i naprawiane , według 
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technicznych warunków, któr.e zostaną u7.nq,ne przez polo , e) żu,awie, 'których wysięgnik moze wykonywać ru~ 
skf oryan dozoru technicmego; chy obroto.we w plaszczyżńie pożiomej,pionowej-

, , lub 'pionówej i pOziome,j , jednocześnie) . 
3. Wykonywanie prze~ organ , ,dozoru technicznego. 

czynności doiofOWych, nie zwalnia, pr9]-ektańtów, wy twór- . d) układnice, przeznaczone do składowania ładunków 
ców, użytkow~ik6W oraz jecl.no~tek naprawiających ' urzą- w ffi_agazynach, zw:ane dalej ~,magazynowymi", 
dzenia techniczne . podlegające dozorowi technltznernu od e) ' dżwigi składające się ' z podstawy ładunkowej (ka-
octpowiedzialnościza ich 'odpowiednią jakość,zgodnośc biny, platformy itp.), prowadzonej w ,prowadni-
z normami, przepisdmi dozoru techniczne'g.o 'oraż innymi .. ; - caeh, i przemieszczającego ją ze'sp o li.l napędowego 
przepisami szczególnymi, a także dbałości o ich właściwą (wciągarki, wclągnik.a,dźwi'gnika , śclJbowego, tło· 
eksploatację naptawy. kowego 'lub żębatkowegoj, prżeźnaczone do. piono

wego przemieszczania osób lub ładunków, 

Rozdział 2 

Rodzajeurz"dzeń ·technlcznych podlegających dozorowi 
,: .c"" ",.technicznemu. 

ł 5. DÓZQf.Qwi technicznemu podlegają nast~pujące 

rodzajeurząd.z'en ' tedmiczriych; 

1) urządzenia ciśnieniowe, w których są zawarte płyny 
(ciecze, gazy) lub materiały sypkie, o ciśnieniu , róż
nyńl od atmosJerycznego, a w szczególności: 

at kotły :pawwe, pn;~znaczon~ do wytwarzania pary 
z cieczy energetycmejz. użyciem ciepła uzyskane
g9 w drodze ;reakcji egzotermicznydl lub z energii 
elektryczne j, 

/' b) kotły wodne, przeinaczone do podgrzewania wody 
bez zmiany stanu skupienia', pobierające ciepło 

,. uzyskanę w , drodze reakcji egzotermicznych lub 
z energii elektrycznej, 

c) 'zbiorniki stałe, przeznaczone do ' magazynowania 
płynów lub materiałów sypkich ,albo do prowadze
nia w nich procesu technologicznego 'pod ciśnie

niem różnym od atmosferycznego, w tym również 
wymienniki ciepła" tj. zbiorniki złoi.one z dwóch 
a.lbo , więcej przestrzeni oddzielonych ściankami, 

priezn.aczone do wymiany Ciepła między ' przepły
wają.cymiczynnikami, 

d} zbio.rniki przenośne (transportowe), przei!;naczone 
do trans'portu płynów łub m;a,teriałów sypkich, 
zmieniające miejs<:e między napełnieniem i opróż

nieniem albo prze.znacz6nedo magazynow.ania .pa
liwa dl.a poja,zdu, z którym 'Są trwale połączone, 

e}' wytwomke ac.etylenowe, stałe i przenośne, prze
. znaczone do wytwarzania acetylenu w w.yniku re-

, akcji c,henikznej między wodą i węglikiem wapnia, ' 
wrdZ ze zbiornik.arni ::;łui:ącymi do magazy-nowania. 

, schładzania, osuszania , ł .oczyszczania · 'acety,l€nu. 
oraz urządzeniami'zabezp'ieczającymi, umieszczo
nymi n.~ przewodach r0zprowadzających albo bez
pośrednio na wytwornicy, 

2) dtwignice, .tj. śrookl transportu o zasięguograniczo
nym i ruchu przerywanym, przeznaczone - do prze

, mieszCzan1i1 ' osółi . łub ła~unków; ,i' w 'su:iególności:' 

a} wciągarki- iwciągnikt, przeznaczone 'do przemiesz
czania osób lub ładunków ' w pionie lub w pionie 
l po.ziomie w Jednej płaszczy żnie pionowej za po
średnictwem cięgna 'ukończonego . urządzeniem 

chwytającym, . wra'Z ' z koniecmym wyposażeniem. 

b) suwnice, przezn.aezone do przemieszczania ' ladun
k6ww pioni~" poziomie lub w pionie i po~lomi'e 
w prrestrzeni 'ógrimiaonej skiajn.ymi ~Riami 

. wciągatkf lub' wCiągnika .oraz skrajnymip61ozenia
'mi suwnicy. 

. f) wyciągi . towarowe, . w tym równi<eżwyciągi ' stat, ' 
ków, ' sk~adające s,lę z podstawy ładunkowej (\\I;ó-

. zek, kQsz itp.), prowadzonej wp.ochyłych prowad- . 
. nicach, przystosowane do pochyłego przemieszcza

nia 'ładunków za pomocą · wciąffarek lnb wCIągni-
ków, . 

g) podesty ruchome, przystosowane do przemieszcza
nia w Pionie platform roboczych, 

h) dźwignice linotorowe, w których jedna lub więcej 
lin nośnych rozpiętych między podporami stanowi 
tor jezdny do przemieszczania ·ładunków. . 

§ 6. , L W celu zapewnienia bęzpieczeń.stwa wobiek
lach jądrowych, a takź-e w tr.ansporcie materiRłów pro

. mieniotwórczych,poddajeSi.ę prz~pisom ustawy następu-
jące urządzenia techniczne: ' 

1) urządzenia obiektów ' wyposażonych "-' . reaktory ją
drowe, ,a w szczególności:, , 

- a) zbiorniki '-j elementy konstrukcyjne -reakto,rów, 
h) , systemy i urządzenia chłodzeni'a reaktorów, w tym 

chlod?enia powyłączeniowego i awaryjnego, o;az 
systemy wytwarzania pary, 

c) systemy i urządzenia . stabilizacji ciśnienia w obie· 
gachchlodzenia reaktorów, 

d) ' rurociągi i ich urządzenia wsporcze z wyłączeniem 
rurociągów w obiegu wtórnym o średnicy mniej
szej niż 0,032 m; 

e) zawory, z wyłączeniem zaworów w "ooiegu w,tór· 
nym o średnicy mniejszej niż O,032 :m, 

f) pompy obiegowe i zasilające, 
g) zbiorniki cieczy i gazów, 

2) urządzenia (i wy'posażenie) , gospodarki paliwem Jądro
wym t gospodarki odpadami promieniotwórczyn~i, 

3) elementy konstrukcyjne ząbudowane iN reaktorach. 
w których znajdllje się inny czynnikniz chłodziwo 
reaktora, niezależnie od Jego ciśni.enia. a ~akie jeśli 

'jestniin' ten· sani .czynnik, ale ó różnym ciśnienIu 
~sondy, pętle it~.). . 

2. Przepisom ustawy poddaje się ponadto następuj4-
ce urząd-zenia techDiczne: 

1) kotły cieczowe. nie wymienione w ~ 5 pkt 1 lit. b), 
. , przeznaczone .do podgrzewania ,cieczy bez zmiany jej 

stanu skupienia, ' . "-
. ~) . bezciśnieniowe zbiorniki-cyst'erny, przeznaczone do 

przewozu drogow.egoi koleJowego materiałów niebez
piecznych, których przewóz jest dopuszczony na pod
stawie prze'pisów szczeg.ÓJnych, oraz kontenery do 
transportu wy.palonego paliwa jądrowego, 

3} ruwci4gi pawweoraz icharmatufd; łącżącekocioł 
, , z ttu::biną w' blo~acą energetycżnych, 

~) , p~en06riiki . przeznaczone do pFZelDieszczania;, osób w 
pionie; w poziODiie ; łu'b podkąlemjakośrodJdlrans. 
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'portowe o zasięgu ograniczonym L ruchudągł:ytn, a w 
sźczególności : 

al przenośniki kabinowe, 
b) , s'Ćhody ruChoine, 
c) ' chodniki rucI:lOffie, 

5) uIządzenitl tęchlJ-iczne . baz , p(zela<\unkowych w < por-
tach morskich, a ,w szcze'gólnościi ' , 
a) , urządzenia służące do ma'nipulacji kontenerami w 

płaszczyźnie poziomej i pionowej, 
b) urządzenia ciągów teChnologicznych przeladow

czych towarów, skladające się z ' ~rządzeń zala~ 
dowczych, wyładOwczyCh " lub podających towary, 

6) ukladnicedoukładani'a .torów, których udżwig jest 
równy 5 t lub większy od .5 t, 

7) rurociągi techriologićzne o średnicy nominalnej 
więJsszej od 50 mm, służące do- transpoI~tU: 

/ ' . - . ~ 

a)cięczy lub gazów toksycznych o ciśnieniu robo
czym powyżej 0,6 MPa (6 kG!cm~) , 

'I 

b) ciecży lub gazów palnych o ciśnieniu ' powyżej 

0.6 MPa (6, kG/cm2 ) , 

c) pary Wodnej o cIsmeniu roboczym powyżej 
3,2 MPa (32 kG/cm!), 

d) wody gorącej w instalaf:jach kotłowycn o tempe
raturze powyzej 423 K (150°C), 

8) urządzenia , transportowe linowe , i linowo-terenowe, 
służące' do publicznego przewozu osób w celach tury
styczno-sportowych. 

Rozq~ia~ ,3 

Zakres cłózoru technic~ego . nad poszczególnymi 
rodzajami urządzeń technicznych. 

§ 7. Dozór techniczny wykonywany w , pełnym roz
miarze czynnośoi dozorowych, określonych , w art. 3 ust. 1 
ustawy (dozór s!aly), polega na: 

1) prowadzeniu rejestracji urządzeń tecljnicznych, 
2) sprawdzaniu i ocenie dokumentacji techni:cznej proto~' 

typów urządzeń techniczn ych i urządzeii ' techniczn ych 
produkowany,ch" jednostkowo, z punktu 'widzenia jej 
zgodności z normami oraz przepisami dozoru technicz-
ne,gą, 1 ,. 

3) ' wydawaniu wytwórcom materiałów .) urządzeń tech-
~. nieznych zezwoleń , na spawanie urządzeń technicz

nych podlegających .dozórowi technicznemu oraz wy
konywaniu--' li tych wytwórców kontroli przestrzega-
nia warunków zezwolenia, , ' . 

4) wykonywaniu badań odoiorczych urządzeń technicz
nych prz~d dopuszczeńieili' ich ' do ruchu, 

5) , dopuszczaniu ' do ruchu urządzeń technicznych, 
6) . wykonywaniu okresowych i ,nadzwyczajnych badan 

urządzeń. tech,nicznych, , 

7) wstrzymy'wanru ruchu urządzeń technicznych w razie 
nieprzest(z:egania przez użytkowników przepisów do
zoru technicznego .lub gdy dalsz!,! użytkowanie urzą
dzeń moźe st.warzat bezpośrednie zagrożenie dta zdro
,wia i życia ludzkiego, mięnia ~ltlb śrogpwiska, 

8) sp'rawdzaniu kwalifikacji osób obsługujących r kon
serwujących urządzenia .techniczne w wypadkach 

. przewidzianych W ,przepisach . dozorutechnićznego, 
9) nadzorze ik,oatroli nad " przestrzegimfei:tlprŻepisów 

dozoru techhicznego wewsźystkich fazach ' procesu 
techniCznego. ' 

/ 

\ 
\ 

- § 8. Dozore~ stałym są obJęte następ~jące \urząQze
nia techniczne: , 

1) kotJy'parowe 0 . nadciśnieniu wyższym od ' O,D7MPa 
(0,7 ' kG/cm2), z wyjątkiem objętych, dozorem ograni- .. 
czonym kotłów o nadciśnieniu nie wyższym od 
0,5 MPa (5kG/cmZ) ' j il ocźyn ie ' nadciśnienia oraz; llo
jemności nie wyższym od 0,06 MPa X mS (600 kG! 
/cm2 ,X . I), jeżeli są one wyposażcne w odpowiednIą 
automatykę i· ogrzewane grzałkami elektrycznymi lub 
paliwem spalanym strumieniowo, 

2) kotły cieczowe, w tym wodne, o tel.llperaturze cieczy 
przekraczającej temperat 'urę wtz~nia, przy nadciśnie
niu 0,07 MPa (0,7 kG/cmZ), z wyjątkiem objętych, do
zorem ograniczonym kotłów o CiIociynie nadciśnienia 
i pojemności nie wyższym od 0,03 MPa. X m3 

. (300 kG/ 
/cm! X l), . . 

3) zbiorniki stałe o nadciśnieniu wyższym od 0.07 MPa 
(0.7 kG/cm2), ' z wyjątkiem objętych dozorem ograni-
czonym: ' ' . " 

a) zbiorników. o nadciśnieniu nie wyżs,zym od L6MPa 
(16 kG/cmZ) i pojemnośCi nie Większej od 5 mi 
(5000 l), wchodzących w skład instalaCji wodociq-
gowych. zabezpieczonych przed do~ęperri osób ' po-
stronnych, ' ' 

b) Z'?ior~i~ów , 'Sprę~onegopowietrza c n~d~iśnien~u 
me wyzszym od '1.6 MPa (16 kG/cmł) l I10czyme 
n~dciśnienia orązpojemności nie wyższym od 
1 MPaX mS (10000 kG/cm! X I), 

c) powietrznych zbiorników hamulcowyen, zainstalo
wanych na pojązdach mech,lmicznych, 

d) zbiornik6w w instalacjach chłodniczych, 
e) zbiorników " powietrza użytkowanych , w instala

cjach wyłącznie w związku z potrZebami ruchowy
mi rozdzielni i stacji elektroenerg~tycznych, 

f) ibiorników o , iloczynie nadciśnienia i pojemnośCi 
nie wyższym odO,03~a X m3 (300 kG/cml X l), 

g) zbiornikó~ o nadciśnieniu nie wyższy~ od 3 MPa 
(30 kG/cm2

), wypełnion,ych całkowicie , cieczą o 
temperaturze nie przekraczającej temperatury wrze
niaprzy nadciśnieniu O~07 MPa. (O,i kG/Cm!), 

h) rozdzielaczy i kolektorów w .Instalacjach rurocią-
gowych, , 

i) schładzaczy pary poza' kotłem, kondensatorów tur
bin oraz odoliwiaczy i odwadniac:z:y, 

4) zbiorniki powietrza o nadciśnieniu wyższym od 
. 1.6 MPa (16 kG/cml ) i pojemności większej od 5 mi, 
~żytkowanew instalacjach w związku z potrzebami 
ruchowymi ' rozdzielni i stacji elektroenergetycznych, 
ustawiane w budynkach rozdzielni i stacji elektro- ' 

\ energetycznych ze stałą obsługą albo w budynkach, 
w któr,ych śą lokale mieszkalne, 

5) wymienniki ciepła o przestrzeni ' grzanej będącejke
tłem cieczowym iptzestrzeni grzejnej będącej ,zbior-

, nikiem stałym, jeżelikociol lub zbiornik ' stały podle
ga dozorowistalemu, z wyj.ątkiem obJęty\ch dozorem 
ograniczonym wymienników ciepła o temperaturze 
cieczy grzanej nie wyższej od temperatury wrzenia 
przy nadciśnieniu 0,07 MPa ' (0.7 kG/cm!) oraz iloczy
nie nadciśnienia i pojemności wyższym od 0.03 MPa >( 

X mS (300 kG/cmlX I), ' jeżeli zbiornik stały jest wę
żo.wnJcą, 

.' ,' __ . " ,:,' ":;' /,: - I: ' • 

6) . zbiorniki przenośne o nadciśnieniu wyższym od 
0,07 MPa (0,7 kG/cml ) oraz pojemności wię~szej od 

' . i 

", 
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, O,QQ2m'(2 l), z wyjątkiem objętych dozorem ograni-' 
czonym: '. 
'a) zbiorników stanowiących część składową ga'śnic 

pożarniczych o nadciśnienIu próbnym nie wyższym 
od :3 MPa,; (30' kG/cm2

) i pojemnośti większej od 
0',0'0'0'35 mB (350' cmS), ale. nie większej od 0',0'12 mI,. 
(12 l), 

b) zbiorników przeznaczonych do magazynowania pa.
liwa dla 'pojazdu, z którym są trwale połączone, 

,) bezciśnienio~ezbiorniki-cysterny,przeznaczone do 
prZewozu drogowego i kolejowego materiałów niebez
piecznych, oraz kontenery do transportu wypalonego 
paliwa jądrowego, . . 

8) wytwornice acetylenowę, z wyjątkiem objętych do
zorem ograniczonym wytwornic acetylenowych: 

a) służących do zasilania urządzeń do oświetlania, 

" gotowania lub ogrzewania! jednak beż. zastosowa
nia sprężonego powietrza lub tlenu oraz jeżeli ła
dunek karbidu nie przekracza 0',5 kg, , . 

b)o ł.aaunku karbidu 'do IQ kg i nadciśnieniu nie 
wyższym 'od 0'.01 MPa (100'0' mln słupa Wody), je
żeli . będą użytKowane jako wytwornice przenośne 
bądź;jeżeii będą przyłączone do rurociągu stałego 

. .' . . I '. .' 
zasilającego nie więcej niż dwa punkty odbioru 
acetylenu, ' . 

9) rurociągi parowe l ich armatura, łączące kocioł z tur
biną W blokach energetycznych, oraz rozdzielacze 
i kolektory tych rurociągów, 

10) suwnice z~apędem riieręcznym, zwanym dalej "napę
dem mechanicznym", zaliczone do 5 i 6 grupynatęże
nia pracy, 

11) żurawiez ' napędem mechanicznym o udźwigu więk
szym od 0',25 t lub momencie obciążenia większym od 
10 kNm (1000 kGm), wytwarzane jednostkowo, oraz te 
żurawie wytwarzane seryjnie, których udźwig jest 
równy 4 t lub większy od 4 t \albo moment obciążenia 
jest większy . od 3QQkNm (30 Tm), 

12) układnice do układania torów, których udźwig jest 
równy 5 t lub większy od 5 t( 

13) dźwigi osobowe i osobowo-towarowe, 
, 

. 14) wyciągi towarowe o udźwigu równym 5 t lub więk
szym od 5 t, · 

I 

15) dźwignice linotorowe o udźwigu ·równym 0,5 t lub 
większym od 0',5 t, 

I 

16) przenośniki. 

17) urządzenia transportowe linowe i miowo-terenowe, 
służące do publicznego przewozu osób w celach tury
styczno-sportowych, , 

'" 18) dźwignice nięwymienione w pkt 10-16, eksploato-
wane w pomieszczeniach . i przestrzeniacb zewnętrz

nych zagrożonych wybuchem albo służące do prze-
l . :mieszczania materiałów · niębezpiecznych, 

19) urządzenia techniczne wymienione w§ 6 ust. 1. . \ 

§ 9. 1. Dozorem technicznym ograniczo,llym do wy, 
konywania ~ćzynności dozorowych OKreślonych w§ 7 
pkt 1-5, 7 i 8 oraz do nadzwycżajnych badań urządzeń 
-r&hniczriych są objęte następujące urządzenia technic~ne: 

, - ., - . , 

. )) kotły parowe: 

a) o nadciśnieniu nie wyźszym od O.Q7MPa (0',7 kG} 
Icm~}, 

b) o nadciśnieniu nie wyższym od 0',5 NPa (S .kG!1 
lem!) i iloczynienadciśnieriia oraz pojemnoscl nie 
wyższym od 0,0'6 MPa X ma . (6QOkG/cm2 X l), je
i,eli są one wyposażóne w odpowiednią automaty
kę i ogrzewane grżalka1f1ielektrycznymi lub pali
wem spalanym/ strumieniowo, 

2) kotły cieczowe, w tym wodne: 

al . o temperaturze cieczy nie przekraczającej tempe
ratury wrzenia, /przy nadci$nieniu 0,0'1 MPa 
(0'.7 kG/cm2), a. przewyższającej temperaturę wrze
:ąia przy ciśnieniu atmosferycznym, 

b) o temperaturze cieczy przekracźającej temperatu-
~ r-ę wrzenia przy nadciśnieniu 0,Q7 MPa (0.7 kGf 

/cm!) i iloczynie nadciśnienia oraz pojemności nie 
wyższym od 0,Q3 MPa X m S (3QQkG/cm2 X l), 

, , - .,. 

3) następujące" 'zbiornikistałe o nadciśnieniu wyższym 
od Q,Q7 MPa (0',7 kG/cm2 ): 

a) zbiorniki o nadciśnieniu nie wyższym. od 1,6 MPa 
(16 kG/cm2) i pojemn()ści nie większej od 5 mS 

. 

(5000 I), wchodzące w skład instalacji wodociągo. 
\ wych zabezpieczonych przed dostępem Qsób po
śtronnych, 

zbiorniki sprężonego powietrza o nadciśnieniu nie 
wyższym ód 1,6 MPa {16 kG/cm2 ) iiloczynie' nad· 
ciśnie.nja oraz pojemności nie wyższym od 1 MPa X, 
X rria (10000 kC/cm! X l), . 1 

'c) powietrzl}e zbiorniki hamulcowe zainstalowane na 
pojąząach mechanicznych, 

d) zbiorniki w instalacjach chłodniczycIt, 
e) zbiorIliki powietrza użytkowane W instalacjach 

wyłącznie w związku z pntrzebami ruchowymi ·roz
dzielni i stacji elektroenergetycznych, 

4) nie objęte dozorem stałym wymienniki ciepła o prze
strzeni . grzanej będącej kotłelll cieczowym. i PJze
strzeni ' grzejnej · będącej zbiornikiem stałym, jeżeli ko
cioł lub zbiornik stały podlega dozorowitechniq:nemu 
ograniczonemu do czynności dozorowych określonych \ 
w ust. 1, a takźe wymienniki ciepła o temperaturze 
cieczy grzanej nie wyższej od' temperatury wrzenia 
przy nadciśnieniu. Q,Qi ' MPa , (0,7 kG/cm!) i iloczynie 
nadciśnienia otaz pojemności wyższym od 0,0'3 MPa X: 
X m' (300' kG/cm! Xl), jeżeli zbiornik stały jest wę
żownicą, 

5) zbiornIki przenośne o nadciśnieniu wyższym od 
0,Q7 MPa (0,7 kG/cm2)i pojemnośc1 . większej od 
0,0'0035 mI (:350' cmS

), ale nie większej od 0,Q02mlł 

(2 l), oraz następujące zbiorniki przenośne nie objęte 
dozorem stałym: 

a) zbiorniki stanowiące ~zęśćskładową gasmc pożar
niczych o nadciśnieniu próbnym nie przekIaczają
cym 3MPa (30' kG/cm2 ) i po~emności większej od 
0.00'0'35 mS (350 cms.), .ale nie większej od 0,0'12 ma 
(12 l), 

b) zbiorniki .przeznaczorre do magazynowania paliwa 
dla pojazdu, z ,którym są trwale połączone, 

6) wytwornice acetylenowe o ładunku karbidu do 10 kg 
i' nadciśnieniu nie wyi;;zym ,od 0'.0'1' MPa (10'0'0' mm 
słupa wody); jeżeli będą użytkowane jako wytworni
ceprzenqsne bądź jeżeli będą przyłączone do ruro- l 

ciągu st.alego zasilającego .nie więcej niż dwa punktY, 
. odbioru acetyJenu, . 

. I 
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bzienni}c, Ustaw Nr 8 

n'~ wciągarki i wciągniki: 

. a) z napędem ręcznym o udźwigu .' równym 1 t lub 
Większym od l t, 

b). z napędem mechanicznym o udźwigu równym 
U.25 t lub większym od ,9.25 t, 

8) suwnice: 
.. a) z napędem ręcznym o udźwigu równym l t lub" 

większym od l t, 
b) z oapędem meChanicznym o udźwigu równym ' 1 t 

lub większym od 0,25 t, 

9) żurawie: ,-

10) 

a) z napęoem ręcznym o udźwigu równym 1 t luli 
większym od l t lub momencie obciążenia prze
kraczającym 50 kNm (5000 kGm)" 

b) z napędem mechanicznym , o .. ud±wigu równym 
0.125 t ' lub większym od 0,125 t lub momencie 
obciążenia przekraczającym 5 kNm (500kGm), 
z wyjątkiem żurawi specjalnych drogowego pogo-

. towia technicznego, przeznaczonych do ściągania 
pojazdów, 

: ~J wchodzące w skład ' maszyn uniwersalnych~(np. ko
parki, masżyny rolnicze) albo stanowiące . . wyposa
żenie samochodów, przyc.zep lub naczep, a słuźące 
do ich załadowania .lub" wyładowania, 

ukłiidnice magazynowe Q udźwigu równym 0,125 t lub 

Poz .. 1;f 

'nak bez zastosowania spręź'onego powietrza lub tlenu 
oraz jeżeli ładunek karbidu nie przekracza 0.5 kg, 

6) wciągarki i wciągniki: 
a) ' ż napędem / ręcznym o udźwigu m~iejszym od 1 t, 
b) z napędem mechaI'1icznymoudźwigu mniejszym 

od 0,25 t, 

.I) suwnice: 
a) z ·,napędem ręcznym o udźwigu mniejszym ' od ' l t; 
b) z. napędem mechanicznym o udźwigu mniejszym 

od 0.25 t, .' 

S) ' żl,uawie: 

a) z napędem ręcznym ,o udźwigu ,mniejszym od 1 t 
albo momencie obciążenia równym 50 .kNm lj.lb , 
mniejszym od 50 kNm (5000 kGm), . 

b) z napędem mechanicznym ' o udźwigu mniejszym 
od 0,125 t albo ' momencie obciążenia równym 
5kN~ lub 'mniejszym od 5 kNm (500 kGm), 

,c) specjalne drogowego pogotowia technicznego prze
znaczone dó ściągania pojazdów, 

9) układnioe magazynow~ o udźwigu mniejszym od 
0,125 l, jeżeli wraz z wodzakiein przemieszczającym 
ładunek " porusza się kabina lub platforma sterowni:
cza, oraz inne układnke nie wymienione w§ ' 9 ust. ' l~ 
riiezależnie od udźwigu isposob,u sterowania, 

10) dźwigi towarowe o udźwigu mniejszym ód 0.05 t, 

Większym od 0.125 t, je~eli wraz z , wodzakiem prze- .. 11). podesty ruchome 'o wysokości ",-podnoszenia . równeJ 
mieszczającym ładunek porusza . si~ kabina lub plato ' 3 m lub niższej od 3. m. 
forma śterownicza, . 

§ 10. 1. Dozór techniczny· nadurządzeni~Iili technicz,; 11) dźwi9l' t.owarowe o . udźwigu równym 0,5 t .lub więk-
'. nymi ,wymienionymi w§ 9 ust. 1, produkowa.nymi. seryj'" szymodO,5 t, . . 

nie (w liczbie nie mniejszej od 50 sztuk rocznie), na pod~ 
12) podesty ruchome . o wysokości podnoszenia powyżej stawie tej s.amej dOkumentacji, wędług tej samej techno-

3 m. . " ' '. logii, które opuszczają zakład wytwórczy w . stanie przy. 
2. "pozorem techniczny:tnograniczonym do wykony": gotowanym do eksploatacji (urządzenia typowe), nie ohej~ 

waIJ.ia czynnoścido~o:rowydh określonych w § 7 pkt 2,3 ' muje czynności dozorowych określonych w §7pkt l; 4 
, i 9 oraz nadzwyczajnych badań urządzeń technicznych są i 6, a dopuszczenie ich do ruchu i obrotu jako urządzen 
pbjęte następujące urządzenia technicżne: . typowych następuje na . podstawie decyzji właściwego 

orgabu ' dozoru technicznego oraz pod warunkiem oznacze-
l) kotły cieczowe, w tym wódne - o ciśnieniuwyźszym nię. ich trwałym (stałym) znakiem . . 

od 'atmosferycznego i temperaturze cieczy niższej od, 
temperatury wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym, 2. Dopuszczeriie do r'uchu i obrotu urządzeń tech. 

nicznych wymienionych w ' § 9 ust. 2 następuje pod wa
runkiem óznaczenia ich trwałym (stałym) znakiem. 2) zbiorniki stałe o nadciśnieniu nie wyższy:rn od 0,07: ' 

tviPa (0,7 kG/cml), 

. 3)" następujące zbIorniki ' stałe o nadciśnieniu wyższym 
od 0,07 mPa (0,7 kG/cm2) nie objęte dozorem stałym: 

, at zbiorniki o iloczynie nadciśnienia i , pojemności nie 
wyższym od ' o,oa MPa X m' (300 kG/cm~ X l), 

b) zbiorniki o nadciśnieniu nie wyższYlP od3 MPa 
(30 kG/cm!), wypełnione c,ałkowicie cieczą o tem
'peraturze nie przekraczającej' temperatury wrzenia 
przy nadciśnieniu 0.07 MPa (0,7 . kG/cm!), 

e) rozazielacze i kolektory w instalacjach rurociągo-

3. Przez oznaczenie trwałym (stałym) znakiem, o któ
rym mowa w ust. 1 i 2, wytwóicastwierdza: że ' ,urządze~ 
nie techniczne oznaczone tym znakiem zostało wypr<Xiu", 

. 'kowane w sposób ściśle . odpowiadający przepisom dozpru . 
technicznego. . ' . ' 

4. , Minister Energetyki i Energii Atomowej w poro
· zqmieniu z Ministrami Handlu Zagranicznego i Gospodar

ki Morskiej oraż .Komunikacji ustali wzór trwałego (sta
łego) znaku ora2i szczegółowe zasady oznaczania urządzen 

. technicznych tym znakiem. . 
w~~ ., 

5. Warunek oznaczenia urządzeiJ. technicznych okreś
d) , schładzacze pary poza , kotłem, kondensatory tur- lonych w ust. 1 l 2 trwałym (stałym) znakiem uważa się 

bin :óraz odoliwiacze i odwadniacze, . za spełniony, jeżeli ' urządzenia zostały oznaczone inakiem 
~) wymieriniki ciepła nie objęte dozorem stałym i ogra_bezpieczeństwa stoso~nie do przepisów wydanych na 

niczonym qo czynności dozorowych wymienionych w · podstawie art. 14 ustawy z dnia S lutego 1979 . r. o ja- · 
ust. 1, 9 przestrzeni grzanej będącej kotłem cieczo~kości wyrobów, usług, r.obót i obiektów budowlanych 
wym i przestrzeni grzęjnej . będącej zbiornikiem sta- (Dz. 0. Nr 2, poz .. ?). ' 

łym, jeżeli kociof łub zbiornik stały podlega dozoro- § 11. W odniesieniu do urządzeń technicznych podJe-
'\vi ograniczonemu .do czynności określonych.:w list: ·Z. ga'jącythdozorowi technicznemu,. niewyiniemionych w 

, 5) wytwornice acetylenowe . 'słuzące 'do . żasilania ' urzą- . , § ił i 9, stósuje się przepisy dozoru teChnicznego w za
. dzeń dą. . .Qświetlańia! gotQwahią lubpgrzewaniar "jed- , kresie niezl;>ędnym dązapewnienia bezpieczeństwa. 
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Dziennik Ustaw Nr 8 ' 116 Poz, 34 

Rozdział :( 

Organy dozoru technicznegO. 

§ 12. Organami dozoru techniczne~o są : 

1) Ui'ząd ' DozQru Technicznego, zwany da,lej . , ;Urzędem", 
oraz podlegle. mu terenowe organy dozoru technicz 

. nego, 

2) specjalistyczne organy dozoru technicznego, - . 
3) organy . wojskowego dozoru tecnnicznego. 

§ 1'3. ,.1. Organ dozoru technicznego pIzy wykonywa
niu czynności dozorowych może korzystać z wyników ba
dań diagnostycznych, opinii ~ekspertyz wyspecjalizowa
nych, jednóstek, w tym równiez jednostek projektujących 
lub wytwarzających urządzenia oraz specjalistów. 

2. W razie potrzeby organ dozoru technicznego może 
zażądać . przeprowadzenia odpowiednich , badań. ' określo
nych urządzeń lub elementów ' przez specjalistyczne pla
cówki p:aukoyvO-badawcze. Koszty tych badań ponu~zą 

jednestki projektujące, wytwarzające lub użytkujące urzą
dzenia, KtóryCh dotyczą ' badania. 

/' 

§ 14, l. Dokumenty wydane za granicą przez właś ci
wy w danym państwie organ dozoru technicznego, stwiec
dzając~ dokonanie odbioru lub ' dopuszczając'e urządz~nia 
lecpnicz-ae do ruchu i obrotu, mogą być uznańe w Pol
SCe za ważne na równi . z odpowiednimi · polskimi . doku
mentami, ' po stwierdzeniu przez polski organ dozoru tech-

, riiczn'ego, właściwy do decydowania w sprawachdopusz
czania . do ruchu i 'obrotu niektórychu!ządzeń ~technicz- . 
nych, że warunki teqhniczne, na podstawie których urzą
dz€nie zostato odebrane lub dopuszcz9ne do ruchu i obro
tu za ·granicą, ża:pewniają 'bezpieczeństwo nie rimjejsze niż 
'polskie przepisy dozoru technicznego. ' 

2, - Z woioska'mi 'w sprawie uznal)ia 'dokumentu oraz 
. dopuszczenia do n,jchui doo:Orotu urządzeń technicznych 

" wwypędkach, o których mowa w ust. ' l, występują jed
nostki organizacyjne', na których wniosek urządzę.nia ma-

~ ją być zak_upione zagranicą. . 

§ 1.5, J. CzynnośCi dozorowe wykonują upoważnieni 
prac,ownicy organów ~'-dozoru technicznego, zwal,li dalej 
.. pracownikami . dozoru technicznego", na podstawie pole
ceń kierowników organów dozoru technicznego oraz le'gi
tymacji ' służbowych. Wzór ' polecenia ' ustala dyrektor 
Urzędu. ' • ... 

2, Pracownik dozoru technicznego jest uprawniony 
do wstępu do pomieszczeń :i óbiektów, w którrych znajdu
ją się urządzenia techniczne podlegające . dozorowi tech:' 
nlcznemu, oraz .do po,ruszania ' się ' w tych pomieszcze
niach i obiektach, c'hyba że przepisy szczególne stanowią 
inaczej. 

3 . . Pracownik dozoru technicznego nie podlega rewlzJl 
, osobistej przewidzianej .. w wewnętrznych regulaminach 

jednostki, vi której wykomije czyn~cidozorowe. 

§ l6~ Użytkownik lub wytwórca', u którego znajdują 
się urządzenia . techniczne podlegają,\e dozorowi technicz--
nemu, jestobowiązan.y: . , 

1) zapewnić- środki i warunk'i niezbędne do sprawnego 
' wykonania czynności dozorowych ,.przez 'pracownika 
dOzoru technicznego. ." .,' , .' 

2) . udzielić pracownikowi dozoru technicznego ządanych 
iIiformacji. 

'I 
\ 

§ 1.7: .Organy dozoru ' 'technicznego przy wydawaniu: 
decyzji w sprawach dozofutechniczneg(!) są niezalezne 
i kierują się obowiązującymi przepisami dozoru 'techilicż. 
nego. 

§ 18, Urzeid jest organem kierującym' wykonywanIem / 
ct'ozoru . technicznego nad"" urządzeni ami technicznymi pod- . 
legającymi dozorowi technicznemu . 

§ 19, 1. Do zakresu działap,ia Urzędu należy ogólne 
ki~r6wnictwó, nadzór . i kontrola nad wykonywaniem d~ó
zoru technicznego, a w 'szczególności: ' . . . ~ . 

1) wykonywanie k~ritroli nad przestrzeganiem prz~lsów 
,dozoru technicznego iz~sad bezpieczeilstwa .1echtiiki, .' 

, ." 
2) opracowywanie projektów, przepisów dozoru techn'icz

nego oraz interpret!icji tych przepisów, 
. . ; 

3) u~talanie · technicznych warunków dotyczących po
sźczególnych [odz.a'jów urządzeń technicznych podle-
gająqT,ch dozorowi techniczh..emu, ' 

I , 
4) . prowadzenie ' <lzialalności normalizacyjnej, w tym 

opracowyivanie nórm i innych dokumentów normali
zacyjnych, ' w zakresie bezpieczeństwa urządzeń tech
nicznych . pod'legająćych . dożorowi technicznemu, 

51 udzielanie . zeżwoleń na odstępstwa od wymagań prze
widzianych w jlrzepisach dozoru technicznego, jeżeli _ 
przepisy te przewidują Łaką możliwość,. 

6) stale i dorażne kDntrolowanie . działalności tereno· 
wych orga~ów dozóru technicznego, 

7) organizowanie i . ~rowad;enie działalności mającej n'a 
celu. podnoszenie kwalifikacji osób zatrl,ldnionych. w 
organach ' dozoru technicznego oraz osób' zatrudni 0-' 
nych w innych jednostkach w Żdkresie b.ezpieczeń
stwa techniki, 

8) inicjowaJ;l.ie badań naukO'Wo ·: technic,znych wza:kr~ia 
bezpieczeń~twa techniki, • 

9) występowanie z odpowiednimi wńioskamiw , spra
wach przestrzegania przepisów ' dozoru technicznego .. 

10) . prowadzenie prac mających na celu ustalanie metod 
, badań diagnost'ycznych i ekspertyzowych oraz wdra
żanie ustalonych metod, 

11) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i "nadzoro
'wanie działalnośCi w, dziedzinie pomiarów technicz
nych, ·diagnostykL i ekspertyz w zakresie. niezbędnym 
do prawiqloWej eksploatacji urządzeń teChnicznych, 
łVeryfikowanie form i metod nadzorowania, prowadzo
ne na podstawi-e 'oceny stopnia 'zagrożenia orazanaliz · 
awaryjnosci poszczególnych rodzdjów i grup "urządzeń 

1:.2) 

13) 

techniczn ych, . 

rozpatrywanie odwolań od decyzji wydawanych przez 
tereqowe .0rganY dozoru technicznego, 

14) popularyzowanie zagadnień związanych z bezpiel=zeń
. stwem techniki oraz organizowanie doradztwa w tylIL, 
zakresie; . 

2, Urząd wykonując swoje zadania ~ współdziała z 
właściwymi · organami administracji państwowej, placów
kami naukowo-badawczym,i, stowarzyszeniami naukówo
-technicznymi, inspekcją pracy, związkami zawodowymi 
oraz inn)'Rli organami i organizacjami . . 

§ 20. ' 1. Urzędem kieruje dyrektor. 

2. Dyrektora UfZl~du ' i jego zastępcówpo~ołuje I od
wołuje l':1inister ':energetyki' i Energii Atomowej. . 

§ '21.' 1'. ·' Te~enowymiorgal\.am( dozoru techniCznego 
są inspektoraty dozoru techniczńego. ,. 

/ 

) 

.-

\ 
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" 
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, \ 
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2. ,Inspektoraty dozoru techniczne,go . tworzy . i znosi 
Minister Ene.rgetyki i Energii Atomowej, okreslając ich 
terytorialny zakres dzi.~lłania oraz siedzIbę. 

§ 22. Do' zakresu' działania inspektoratów ' dozoru 
technicznego naleiy: 
l) . wykonywanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów 

. dm;otu technicznego i zasadbezpiec:zęństwa techniki 
. na obszarze działańiainspektoratu dozoru technicz

nego. 
,2) .prowadzenie rejestracji i wykonywanie odbioru tech

nicznego urządzeń technicznych J?rzedich dopuszcze-

1) organy dozoru te.chniczuego ieglugi morskiej -poet
legające Ministrowi Handlu Zagfanic~ego i Gospo
d.arki Morskiej, · . 

2) organy kolejowego dozo'cu techniczne:go - podlega:
. jące Ministrowi' Komunikacji. 

2; Organami dozoru technicznego ieglugL .morskiej 
są: 

1) GłÓwny Inspektorat Dozoru Technicznego w resorCie 
handlu zagranicznego i gospodarki .morskiej, 

2) ~rzędyrnorskię, 

niem do ruchu, , 3) Polski Rejestr StatkóW., 

,3y wykonywanie okresowych i nadzwyczajnych badań ~ 3. Organami kolejowego dozoru technicznego są: 
-.: .urządzeń technicznych podlegających dozorowi tech- , 1) Główny Inspektorat Kolejowego Do;wru T~Jhnicinego 

,,-,.qicznemu,· ( . K ' H) 
w przedsiębiorstwie "POls,ie oleje 'Państwowe ' 

4) sprawdzanie I ocena projektów przedsięwzięć i'nwes- i podległe mu . 
tycyjnych, w tym takie modernizacyjnych, w zakresie 

'dozoru technicznego z punktu widzenia ' bezpieczeń- 2) inspektoraty kolejowego dozoru technicznego. 
stwa techniki, , 

5) sprawdzanie i ocena dokumentacji technicznej proto- ' 
typów urządzeń technicznych podlegających dozoro
wi technicznemu z punktu widzenia jej zgodności z 
normami, .przepisami dozoru technicznego oraz za
sadami bezpieczeństwa techniki. 

6) wydawanie wytwórcom materiałów l ur.ządzeń lech
.nicznychzezwoleń na . spawanie urządzeń technicz
nych podlegających dozorowi technicznemu oraz wy
konywanie u tych wytwórców kontroli przestrzegania 

. , ,~ritBkóW' ,Y!ezwólenia, 

7) dopuszczanie ' do ruchu oraz wstrzymywanie ruchu' 
ucządzen technicznych podlegających dozorowi tech
nicznemu, 

8} 'dopuszczanie do ruchu I obrotu niektórych urządzeil '-
technicznych jako typowych, / 

9} prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie 
kwalifikacji pracowników inspektoratów oraz innych 
pracowriików VI zakresie szczególnych badań i me
tod badawczych, 

lO} sprawdzaniekwaIifikacji osób obsługujących i kon
serwiJ,jących urządzenia techniczne w wypadkach 
przewidzianych wprzepisacb dozoru technicznego, 

i 1) udzielanie zezwoleń na od~tępstwa od warunków 
tef hnicznych w . indywidualnych wypadkach, jezeli 

, przepisy dpzoru . technicznego pr.zewidują taką mozli
,wość, 

12)kgntrola i ,nactzórnad przestrzeganięm przez proJek
tantów,wytwórców i uzytkowników urządzeń norm ' 
i przepisów dozorutecbnicznego oraz występowanie 
z odpowiednimi wnioskami w razie ich naruszenia. . . . 

§ 23. Inspektoratem dozoru technicznego kieruje kie
rownik powoływany i odwoływany przez dyrektora 
Urzędu. 

§ 24. 1. Organizacj·ę wewnętrzną . Urzę(!·u, zasady or
ganizacji wewnętrznej 'terenowych organów dozoru tech
nicznego oraz -zaplecza badań diagnostycznych i ęksper~ 

tyzowych określa statut Urzędu, nadany przez' Ministra 
' Energetyki i Energii Atomowej. 

2: SZCZE\gółową , organizację wewnętrzną " inspektora
tów dozor,:! teChnicznego oraz zaplecza badań diagnostycz
nych i ekspertyzowych . ustala dyrektor Urzędu na . wnio-
aekkierownika właściwej jednostki. . . 

l ' 25.1.Specjdlistycznym,ł ,()rganam{ dozoru . tecbnicz-
' !lego $.q: 

4. Kierowników specjali stycznych organów dozoru 
technicznego powołują i odwołują ministrowie, którym te 
orgańy podlegają. 

5. Szczegółow,ą organizacj~ wewnętrzną specjaIistyq:
nych organów dozoru technicznego określają właściwi 
ministrowie. . ... 

§ 26. Specjalistycznemu dozorowi technicznemu orga
nów dozoru technicznego żeglugi m()rskiej podlegają urzą
dzeniatecehniczne na statkach morskich, dźwignice słuzą
ce .do przeładunków towarów w portach morskiCh oraz 
urządzenia techniczne w specjalistycznych portowych ba
zach przeładunkowych; których miejscem pracy jest teren 

. administrowany . przez urzędy morskie. 

§ 27. Specjalistycznemu dozorowi technicznemu orga- . 
.nów kolejowego 'dozoru technicznego ' podlegają urządze
nia techniezne: 

l} zainstalowane 'na obszarze i taborze kolejowym, 

2) eksploatowane przez przedsi ębiorstwo "Polskie Kole
je Państwowe" .oraz prżez przedsiębiorstwa stanowią
ce zaplecze kol ei i przedsięhi orstwazeg.lugi śródlądo
wej, podległe Ministrowi Komunikacji, 

3) urządzenia t ransportowe linowe i linowo-terenowe 
słuzące do publicznego przewozu osób 'w celach tury
styczno-sportowcY ch. 

§ 28. 1. Do z.akresu działan i a GłÓwrt:ego Inspektoratu 
Do-zoru Technicznego ' w reso r·de · handlu zagranicznego. 
i gospodarki morskiej oraz Głównego Inspekt-ot,atu Kole
jowego Dozoru Technicznego (§ . 25 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 
pkt 1) nalezy: 

1) wykonywanie kontroli n ąd HTZ'estrzeganiem przepisów 
dOlWiu technicznego i zasad be zpieczeństwa techniki, 

2) opracowywanie projektów ' przepisów dotyczących 

urządzeń technicznych, podlegają<:ychspecjalistycz

nemu dozofGwi ' technictn.emu, · o których~ mowa ' w 
a rt. 13 ust. 2 i3 ustawy, oraz interpretacji tych prze
pisów, 

3) ustalanie techni{fzny ch warunkó!V dotyczących po
szczególnych rodzajów ' urządzeń -techn,i.cz\ly.ch podle
gającychspe.cjalistycznemu dozof('}wi ' technicznemu, 

,f) udzielanie zezwoleń na odstępstwa od wym.aga·ń prze
widz.ianych VI przepisa.ch i. technir:zoychwarunkach, 
o·'których lDqWaw pkt 2 i 3, jeielite 'przepisy i ' Wia
runki , przewidują mozHwnśc. udzielania ·'takich . zezwo
leń, 


