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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 29 listopada 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏at za czynnoÊci jednostek dozoru technicznego.

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 grud-
nia 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. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokoÊci op∏at za czyn-
noÊci jednostek dozoru technicznego (Dz. U. Nr 153,

poz. 1762) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego roz-
porzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Gospodarki: J. Piechota
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 29 listopada 2002 r. (poz. 1860)

WYSOKOÂå OP¸AT ZA CZYNNOÂCI
JEDNOSTEK DOZORU TECHNICZNEGO

————————
1) Dla kot∏ów parowych lub cieczowych, dla których wytwórca nie okreÊla powierzchni ogrzewalnej, a jedynie moc, nale˝y

stosowaç nast´pujàcy przelicznik:
— dla kot∏ów olejowych lub gazowych 1KW = 0,05 m2 p.o.,
— dla kot∏ów gazowych kondensacyjnych 1KW = 0,07 m2 p.o.,
— dla kot∏ów gazowych kondensacyjnych 1KW = 0,1 m2 p.o.

2) Dla zbiorników spr´˝onego powietrza w pojazdach szynowych znajdujàcych si´ pod dozorem ograniczonym op∏ata rocz-
na wynosi: 15,00 z∏.
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————————
3) Punkt pomiarowy — miejsce na rurociàgu lub nad rurociàgiem podziemnym, w którym jest dokonywany pomiar lub oce-

na jakoÊciowa wielkoÊci charakteryzujàcych stan techniczny rurociàgu.



Dziennik Ustaw Nr 221 — 13826 — Poz. 1860



Dziennik Ustaw Nr 221 — 13827 — Poz. 1860



Dziennik Ustaw Nr 221 — 13828 — Poz. 1860



Dziennik Ustaw Nr 221 — 13829 — Poz. 1860

2. Op∏ata roczna z tytu∏u wykonywania dozoru
technicznego u przedsi´biorców uprawnionych do:

1) wytwarzania materia∏ów, elementów lub urzàdzeƒ
technicznych bàdê dokonywania napraw urzàdzeƒ
technicznych lub ich modernizacji, w zale˝noÊci od
liczby zatrudnionych osób bezpoÊrednio zwiàza-
nych z wytwarzaniem, naprawà lub modernizacjà
urzàdzeƒ, wynosi:

— do 3 osób 258,00 z∏,

— od 4 do 8 osób 774,00 z∏,

— od 9 do 20 osób 1 892,00 z∏,

— od 21 do 50 osób 3 526,00 z∏,

— od 51 do 100 osób 5 160,00 z∏,

— powy˝ej 100 osób 6 880,00 z∏;

2) wykonywania chemicznego
czyszczenia i trawienia 
urzàdzeƒ technicznych 
wynosi: 1 032,00 z∏.

3. Op∏ata za wystawienie duplikatu zaÊwiadcze-
nia kwalifikacyjnego obs∏ugujàcemu, konserwujàce-
mu, nape∏niajàcemu, wykonujàcemu przeróbk´ pla-
stycznà lub obróbk´ cieplnà lub spawaczowi/opera-
torowi spawalniczemu/zgrzewaczowi/lutowaczowi
urzàdzeƒ technicznych oraz poÊwiadczenia dla zbior-
nika ciÊnieniowego s∏u˝àcego do nap´du pojazdu
wynosi: 43,00 z∏.

4. Stawka za jednà godzin´ pracy za czynnoÊci jed-
nostek dozoru  technicznego, dla których nie sà przewi-
dziane op∏aty roczne, wynosi: 86,00 z∏.

5. Op∏ata za wystawienie duplikatu ksi´gi rewizyj-
nej urzàdzenia technicznego wynosi: 98,00 z∏.

6. Op∏ata za wydanie dokumentu uprawniajàcego
przedsi´biorc´ zagranicznego do wytwarzania mate-
ria∏ów, elementów lub urzàdzeƒ technicznych bàdê do-
konywania napraw urzàdzeƒ technicznych lub do ich
modernizacji, stanowiàcych przedmiot eksportu do
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wydanie dokumentu
uprawniajàcego przedsi´biorc´ do wykonywania che-
micznego czyszczenia i trawienia urzàdzeƒ technicz-
nych wynosi:
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————————
4) Dla przedsi´biorców wytwarzajàcych materia∏y, elementy urzàdzeƒ oraz drobne urzàdzenia mo˝na w uzasadnionych wy-

padkach (np. ma∏e dostawy) w drodze negocjacji obni˝yç stawk´ o 50%.
5) W odniesieniu do op∏at okreÊlonych w punktach: 6, 7 i 8 za∏àcznika do rozporzàdzenia mo˝e byç wp∏acana ich równowa˝-

noÊç w USD lub euro po Êrednim kursie NBP z dnia wystawienia faktury.

7. Op∏ata za czynnoÊci wykonane przez jednostki
dozoru technicznego, zwiàzane z uprawnianiem przed-
si´biorców zagranicznych, za jeden dzieƒ pracy komi-
sji uprawniajàcej wynosi: 5 307,00 z∏.

8. Op∏ata za wykonane czynnoÊci przez jednostki do-
zoru technicznego na zlecenie przedsi´biorcy zagranicz-
nego, za które nie pobiera si´ op∏aty ustalonej w pkt 7
za∏àcznika, wynosi 290,00 z∏ za jednà osobogodzin´.


