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1584
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 paêdziernika 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego.
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) „WDT” — nale˝y przez to rozumieç Wojskowy Dozór Techniczny;
2) „specjalistycznych urzàdzeniach technicznych” —
nale˝y przez to rozumieç urzàdzenia techniczne
o szczególnej konstrukcji, przeznaczeniu lub sposobie eksploatacji, podlegajàce dozorowi technicznemu WDT;
3) „inspektorach WDT” — nale˝y przez to rozumieç
˝o∏nierzy WDT, którzy posiadajà uprawnienia do
wykonywania czynnoÊci dozoru technicznego.
§ 2. Szczegó∏owy zakres dzia∏ania WDT obejmuje:
1) wykonywanie czynnoÊci dozoru technicznego nad
okreÊlonymi w odr´bnych przepisach urzàdzeniami technicznymi, w zakresie wynikajàcym z ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
zwanej dalej „ustawà”;
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach
wynikajàcych z wykonywania dozoru technicznego
nad urzàdzeniami technicznymi, okreÊlonymi
w odr´bnych przepisach;

3) wydawanie — na podstawie odr´bnych przepisów
— Êwiadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu
materia∏ów niebezpiecznych;
4) wnioskowanie o obj´cie dozorem technicznym
urzàdzeƒ technicznych, o których mowa w art. 50
ust. 2 ustawy;
5) prowadzenie:
a) usystematyzowanego wykazu urzàdzeƒ technicznych obj´tych dozorem technicznym WDT,
b) ewidencji urzàdzeƒ technicznych obj´tych dozorem technicznym WDT,
c) ewidencji wydanych Êwiadectw dopuszczenia
pojazdów do przewozu materia∏ów niebezpiecznych;
6) szkolenie inspektorów WDT, kandydatów na inspektorów WDT i innych pracowników WDT;
7) egzaminowanie inspektorów WDT i kandydatów
na inspektorów WDT;
8) przygotowywanie rocznych planów pracy WDT
i rocznych sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci WDT oraz
przedk∏adanie ich Ministrowi Obrony Narodowej;
9) analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeƒ urzàdzeƒ technicznych oraz sta∏à ocen´ stopnia zagro˝enia stwarzanego przez te urzàdzenia;
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10) uzgadnianie opracowanych przez w∏aÊciwe podmioty programów szkolenia osób obs∏ugujàcych
i konserwujàcych urzàdzenia techniczne;

wytwarzania, w tym wytwarzania materia∏ów i elementów, naprawy i modernizacji oraz obrotu tymi
urzàdzeniami.

11) wspó∏prac´ z Urz´dem Dozoru Technicznego
i Transportowym Dozorem Technicznym w zakresie wykonywania dozoru technicznego;

§ 4. 1. Struktur´ organizacyjnà WDT tworzà Biuro
WDT w Warszawie i delegatury.

12) inicjowanie i prowadzenie wspó∏pracy mi´dzynarodowej w zakresie zagadnieƒ dotyczàcych bezpiecznej pracy urzàdzeƒ technicznych;

2. Siedziby delegatur, o których mowa w ust. 1,
znajdujà si´ w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Olsztynie,
Warszawie i Wroc∏awiu.

13) inicjowanie:

3. Terytorialny obszar dzia∏ania delegatur, o których
mowa w ust. 2, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

a) dzia∏alnoÊci normalizacyjnej, a tak˝e wspó∏udzia∏ w opracowywaniu projektów warunków
technicznych oraz norm okreÊlajàcych zasady
i warunki bezpiecznej pracy urzàdzeƒ technicznych,
b) opracowywania projektów warunków technicznych dla specjalistycznych urzàdzeƒ technicznych,
c) przedsi´wzi´ç oraz prac badawczych w zakresie
bezpiecznej pracy urzàdzeƒ technicznych i prowadzenie w tym zakresie badaƒ diagnostycznych i wykonywanie ekspertyz,
d) dzia∏alnoÊci majàcej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwarzajàcych i u˝ytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urzàdzeƒ
technicznych;
14) popularyzowanie zagadnieƒ zwiàzanych z bezpiecznà pracà urzàdzeƒ technicznych i organizowanie doradztwa w tym zakresie.
§ 3. Zadania, o których mowa w § 2, WDT wykonuje w stosunku do:
1) jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
2) przedsi´biorców posiadajàcych specjalistyczne
urzàdzenia techniczne, w zakresie projektowania,

4. Biuro WDT i delegatury posiadajà etat zbiorczy,
nadany przez Ministra Obrony Narodowej. Podzia∏u
okreÊlonych w etacie zbiorczym stanowisk s∏u˝bowych
pomi´dzy Biuro WDT i delegatury dokonuje Szef WDT.
§ 5. 1. Szef WDT wykonuje swoje zadania przy pomocy zast´pcy i szefów delegatur.
2. Szef WDT do wykonywania w jego imieniu czynnoÊci okreÊlonych w § 2 mo˝e upowa˝niç:
1) zast´pc´ Szefa WDT;
2) g∏ównych specjalistów;
3) szefów delegatur;
4) inspektorów WDT.
3. Szef WDT wydaje inspektorom WDT upowa˝nienia do wykonywania czynnoÊci dozoru technicznego,
wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 paêdziernika 2002 r. (poz. 1584)

Za∏àcznik nr 1

TERYTORIALNY OBSZAR DZIA¸ANIA DELEGATUR WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
1. Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura w Bydgoszczy obejmujàca obszar województw: kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego bez powiatów: ko∏obrzeskiego, koszaliƒskiego, s∏awieƒskiego, miasta Koszalin i bez jednostek Marynarki
Wojennej oraz w województwie wielkopolskim obszar powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, kolskiego, koniƒskiego, pilskiego, s∏upeckiego, tureckiego, wàgrowieckiego, z∏otowskiego i miasta Konin.
2. Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura w Gdyni obejmujàca obszar województwa: pomorskiego
bez powiatów: kwidzyƒskiego, malborskiego,

tczewskiego i sztumskiego oraz w województwie
zachodniopomorskim obszar powiatów: ko∏obrzeskiego, koszaliƒskiego, s∏awieƒskiego i miasta Koszalin oraz jednostki Marynarki Wojennej.
3. Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura w Krakowie obejmujàca obszar województw: ma∏opolskiego, Êlàskiego, Êwi´tokrzyskiego, podkarpackiego, w województwie lubelskim obszar powiatów:
bi∏gorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego,
tomaszowskiego, zamojskiego i miasta ZamoÊç
oraz w województwie opolskim obszar powiatu
strzeleckiego.
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4. Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura w Olsztynie obejmujàca obszar województw: warmiƒsko-mazurskiego, podlaskiego, w województwie mazowieckim obszar powiatów: ciechanowskiego,
makowskiego, m∏awskiego, ostro∏´ckiego, ostrowskiego, przasnyskiego, ˝uromiƒskiego i miasta
Ostro∏´ka oraz w województwie pomorskim obszar
powiatów: kwidzyƒskiego, malborskiego, tczewskiego i sztumskiego.
5. Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura w Warszawie obejmujàca obszar województw: ∏ódzkiego,
mazowieckiego bez powiatów ciechanowskiego,
makowskiego, m∏awskiego, ostro∏´ckiego, ostrow-

Poz. 1584

skiego, przasnyskiego, ˝uromiƒskiego i miasta
Ostro∏´ka oraz obszar województwa lubelskiego
bez powiatów bi∏gorajskiego, hrubieszowskiego,
janowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i miasta ZamoÊç.
6. Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura we Wroc∏awiu obejmujàca obszar województw: dolnoÊlàskiego, lubuskiego, opolskiego bez powiatu strzeleckiego i obszar województwa wielkopolskiego
bez powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, kolskiego, koniƒskiego, pilskiego, s∏upeckiego, tureckiego, wàgrowieckiego, z∏otowskiego i miasta Konin.
Za∏àcznik nr 2

WZÓR UPOWA˚NIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOÂCI DOZORU TECHNICZNEGO

WO J S KOW Y

DOZÓR TECHNICZNY

UPOWA˚NIENIE NR .........
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym (Dz.U. Nr. 122, poz. 1321 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676)

inspektor Wojskowego Dozoru Technicznego
.................. .......................................
(stopieƒ, imi´ i nazwisko)
jest upowa˝niony do wykonywania czynnoÊci dozoru technicznego
Upowa˝nienie jest wa˝ne do dnia .......... za okazaniem legitymacji oficera seria.... nr ......
(data)

SZEF

WDT

mp.
....................................

Strona 1

Niniejsze upowa˝nienie uprawnia do
wst´pu,

bez

potrzeby

uzyskiwania

p r z e p u s t k i , d o p o m i e s z c z e ƒ i o b i e k t ó w,
w

których

znajdujà

si´

urzàdzenia

podlegajàce dozorowi technicznemu.

Podstawa: art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

Strona 2
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Opis wzoru upowa˝nienia do wykonywania czynnoÊci dozoru technicznego
wykonywania czynnoÊci dozoru technicznego”,

1. Format A7 (uk∏ad poziomy).
2. Tekst barwy czarnej.

d) w dwóch wierszach — „Upowa˝nienie jest
wa˝ne do dnia ... za okazaniem legitymacji
oficera seria ... nr .... (data)”,

3. Na pierwszej stronie umieszcza si´:
1) centralnie, pionowo w odleg∏oÊci 10 mm od siebie paski o gruboÊci 8 mm barwy czerwonej;

e) w dwóch wierszach — „SZEF WDT ...”;
3) symbol „mp.”.

2) wyrazy o treÊciach:
a) w jednym wierszu — „WOJSKOWY DOZÓR
TECHNICZNY”,

4. Na drugiej stronie umieszcza si´ wyrazy o treÊciach:
1) w pi´ciu wierszach — „Niniejsze upowa˝nienie
uprawnia do wst´pu, bez potrzeby uzyskiwania
przepustki, do pomieszczeƒ i obiektów, w których znajdujà si´ urzàdzenia podlegajàce dozorowi technicznemu.”;

b) w jednym wierszu — „UPOWA˚NIENIE
NR ...”,
c) w szeÊciu wierszach — „Na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) inspektor Wojskowego Dozoru Technicznego (stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko) jest upowa˝niony do

2) w trzech wierszach — „Podstawa: art. 28 pkt 1
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676)”.

1585
ROZPORZÑDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
ORAZ OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 paêdziernika 2002 r.
w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporzàdkowanych Ministrowi
Obrony Narodowej.
Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106,
poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483
i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106,
poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130,
poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,
Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 183, poz. 1524) zarzàdza si´, co nast´puje:

3. Odleg∏oÊç mi´dzy jadàcymi kolumnami pojazdów nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 500 m, a mi´dzy kolumnami w czasie postoju — 200 m.

§ 1. 1. Liczba pojazdów w kolumnie nie mo˝e przekraczaç 20, a je˝eli kolumna sk∏ada si´ wy∏àcznie z samochodów osobowych — 30 pojazdów.

a) tras´ przejazdu oraz planowany czas jego rozpocz´cia i zakoƒczenia,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w razie przejazdu
kolumny pojazdów w zwiàzku z dzia∏aniami majàcymi
na celu zapewnienie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego oraz realizacji zadaƒ zwiàzanych z obronnoÊcià paƒstwa.
———————
1)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

4. Postanowienia dotyczàce pojazdów stosuje si´
równie˝ do zespo∏ów pojazdów.
§ 2. 1. Kierownik jednostki zarzàdzajàcej przejazd
kolumny lub upowa˝niona przez niego osoba:
1) okreÊla:

b) liczb´ pojazdów w kolumnie,
c) pr´dkoÊç przejazdu kolumny,
d) odleg∏oÊci pomi´dzy jadàcymi pojazdami,
e) miejsce i czas planowanego postoju,
f) sposób porozumiewania si´ pomi´dzy osobami
znajdujàcymi si´ w poszczególnych pojazdach;
2) wyznacza dowódc´ (kierownika) kolumny, a je˝eli
kolumna sk∏ada si´ co najmniej z 10 pojazdów, wyznacza równie˝:

