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d) obserwowania czynnoÊci zwiàzanych z udziela-
niem Êwiadczeƒ zdrowotnych, z zastrze˝eniem
art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w lit. c),

2) wydawania zaleceƒ pokontrolnych majàcych na ce-
lu usuni´cie stwierdzonych nieprawid∏owoÊci,

3) wydawania, w miar´ potrzeby, decyzji nakazujà-
cych usuni´cie stwierdzonych nieprawid∏owoÊci.

3. Osoba wykonujàca czynnoÊci kontrolne obejmu-
jàce funkcjonowanie, zakres i jakoÊç udzielanych
Êwiadczeƒ powinna posiadaç kwalifikacje, o których
mowa w § 3 ust. 2.

§ 6. W okresie dwóch lat od dnia wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia kierownikiem poradni medycyny pracy
mo˝e byç lekarz nie spe∏niajàcy wymogów okreÊlo-
nych w § 3 ust. 2.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki

43

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie organizacji i szczegó∏owego zakresu dzia∏ania specjalistycznych organów kolejowego 
dozoru technicznego.

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 19 listo-
pada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36,
poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 64, poz. 406, Nr 88, poz. 554
i Nr 141, poz. 943) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Specjalistycznymi organami kolejowego dozo-
ru technicznego sà:

1) G∏ówny Inspektor Kolejowego Dozoru Techniczne-
go, zwany dalej „G∏ównym Inspektorem”, podle-
g∏y ministrowi w∏aÊciwemu do spraw transportu,

2) okr´gowi inspektorzy kolejowego dozoru technicz-
nego, zwani dalej „okr´gowymi inspektorami”,
podlegli G∏ównemu Inspektorowi.

§ 2. G∏ównego Inspektora powo∏uje i odwo∏uje mi-
nister w∏aÊciwy do spraw transportu.

§ 3. G∏ówny Inspektor wykonuje swoje zadania
przy pomocy G∏ównego Inspektoratu Kolejowego Do-
zoru Technicznego w Warszawie, zwanego dalej
„G∏ównym Inspektoratem”.

§ 4. 1. G∏ówny Inspektor kieruje G∏ównym Inspek-
toratem przy pomocy zast´pcy i g∏ównego ksi´gowe-
go.

2. Organizacj´ wewn´trznà oraz podzia∏ zadaƒ
w G∏ównym Inspektoracie i w okr´gowych inspektora-
tach okreÊla G∏ówny Inspektor w regulaminie organi-
zacyjnym, zatwierdzonym przez ministra w∏aÊciwego
do spraw transportu.

§ 5. Okr´gowi inspektorzy wykonujà swoje zadania
przy pomocy:

1) Okr´gowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru
Technicznego w Warszawie, obejmujàcego swoim
zakresem dzia∏ania obszar województw: mazo-
wieckiego, podlaskiego i ∏ódzkiego,

2) Okr´gowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru
Technicznego w Lublinie, obejmujàcego swoim za-
kresem dzia∏ania obszar województw: lubelskiego
i Êwi´tokrzyskiego,

3) Okr´gowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru
Technicznego w Krakowie obejmujàcego swoim
zakresem dzia∏ania obszar województw: ma∏opol-
skiego i podkarpackiego,

4) Okr´gowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru
Technicznego w Katowicach, obejmujàcego swoim
zakresem dzia∏ania obszar województw: Êlàskiego
i opolskiego,

5) Okr´gowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru
Technicznego w Gdaƒsku, obejmujàcego swoim
zakresem dzia∏ania obszar województw: pomor-
skiego, warmiƒsko-mazurskiego i kujawsko-po-
morskiego,

6) Okr´gowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru
Technicznego we Wroc∏awiu, obejmujàcego swo-
im zakresem dzia∏ania obszar województw: dolno-
Êlàskiego i lubuskiego,

7) Okr´gowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru
Technicznego w Poznaniu, obejmujàcego swoim
zakresem dzia∏ania obszar województw: wielkopol-
skiego i zachodniopomorskiego.

§ 6. Do zakresu dzia∏ania G∏ównego Inspektora na-
le˝y:
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1) nadzór i kontrola stosowania oraz przestrzegania
przepisów o dozorze technicznym i norm, a tak˝e
zasad bezpieczeƒstwa w transporcie, oraz nadzór
nad organizowaniem i wykonywaniem dozoru
technicznego przez podleg∏e inspektoraty,

2) wydawanie decyzji w sprawach wynikajàcych z wy-
konywania dozoru technicznego,

3) nadawanie przedsi´biorcom (jednostkom organi-
zacyjnym) uprawnieƒ do wytwarzania materia∏ów
i elementów do budowy i napraw specjalistycz-
nych urzàdzeƒ technicznych oraz uprawnieƒ do
wytwarzania i napraw specjalistycznych urzàdzeƒ
technicznych, podlegajàcych kolejowemu dozoro-
wi technicznemu,

4) wydawanie Êwiadectw dopuszczenia do eksploata-
cji typu zbiorników, w tym cystern w ruchu kolejo-
wym,

5) wykonywanie nadzoru w sprawach warunków
technicznych cystern przeznaczonych do przewozu
drogowego materia∏ów niebezpiecznych oraz wy-
dawania Êwiadectw dopuszczenia pojazdów do
przewozu niektórych materia∏ów niebezpiecznych,
na podstawie odr´bnych przepisów,

6) inicjowanie dzia∏alnoÊci normalizacyjnej, wspó∏-
udzia∏ w opracowywaniu projektów norm okreÊla-
jàcych zasady i warunki bezpiecznej pracy specjali-
stycznych urzàdzeƒ technicznych,

7) ustalanie wymagaƒ technicznych i wytycznych
w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploata-
cji i napraw specjalistycznych urzàdzeƒ technicz-
nych,

8) uzgadnianie wymagaƒ technicznych dla importo-
wanych specjalistycznych urzàdzeƒ technicznych
oraz materia∏ów i elementów stosowanych do bu-
dowy tych urzàdzeƒ, podlegajàcych kolejowemu
dozorowi technicznemu,

9) prowadzenie analizy przyczyn i skutków uszkodzeƒ
urzàdzeƒ technicznych podlegajàcych kolejowemu
dozorowi technicznemu oraz ocena zagro˝eƒ stwa-
rzanych przez te urzàdzenia,

10) inicjowanie dzia∏alnoÊci majàcej na celu podnosze-
nie kwalifikacji zawodowych projektantów, wy-
twórców i u˝ytkowników specjalistycznych urzà-
dzeƒ technicznych oraz inspektorów kolejowego
dozoru technicznego,

11) ustalanie wymagaƒ kwalifikacyjnych dla pracowni-
ków kolejowego dozoru technicznego,

12) rozpatrywanie odwo∏aƒ od decyzji okr´gowych in-
spektorów,

13) wspó∏praca z Urz´dem Dozoru Technicznego oraz
z innymi urz´dami i instytucjami w zakresie dozo-
ru technicznego.

§ 7. Do zakresu dzia∏ania okr´gowych inspektorów
nale˝y:

1) wykonywanie dozoru technicznego w toku projek-
towania, wytwarzania, eksploatacji i napraw urzà-
dzeƒ technicznych oraz wytwarzania materia∏ów
i elementów stosowanych do budowy i naprawy
urzàdzeƒ technicznych, podlegajàcych kolejowe-
mu dozorowi technicznemu,

2) wydawanie decyzji w sprawach wynikajàcych z wy-
konywania dozoru technicznego,

3) wydawanie Êwiadectw dopuszczenia pojazdów do
przewozu niektórych materia∏ów niebezpiecznych,
o których mowa w § 6 pkt 5, na podstawie upowa˝-
nienia G∏ównego Inspektora,

4) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie dozo-
ru technicznego,

5) sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzajàcych, na-
prawiajàcych, obs∏ugujàcych i konserwujàcych
urzàdzenia techniczne oraz osób wytwarzajàcych
elementy tych urzàdzeƒ,

6) prowadzenie ewidencji urzàdzeƒ technicznych
podlegajàcych dozorowi technicznemu inspekto-
ratu.

§ 8. CzynnoÊci z zakresu dozoru technicznego,
o których mowa w § 6 i 7, wykonujà G∏ówny Inspektor
lub okr´gowy inspektor oraz — na podstawie wydane-
go przez nich upowa˝nienia i legitymacji s∏u˝bowej —
pracownicy G∏ównego Inspektoratu lub okr´gowych
inspektoratów.

§ 9. Pracownicy, o których mowa w § 8, mogà do-
konywaç odbiorów technicznych kolejowych pojaz-
dów szynowych i urzàdzeƒ kolejowych oraz materia-
∏ów do ich budowy i monta˝u, przeznaczonych dla
przewoêników kolejowych i zarzàdów kolei.

§ 10. Organy kolejowego dozoru technicznego u˝y-
wajà okràg∏ej piecz´ci z god∏em paƒstwa.

§ 11. Organy kolejowego dozoru technicznego pro-
wadzà gospodark´ finansowà na zasadach okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lutego
1999 r. w sprawie gospodarki finansowej specjalistycz-
nych organów kolejowego dozoru technicznego (Dz. U.
Nr 16, poz. 142).

§ 12. Traci moc zarzàdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 1990 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania i organizacji specjali-
stycznych organów kolejowego dozoru technicznego
(Monitor Polski Nr 28, poz. 221).

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
T. Syryjczyk


