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c) komory dekompresyjne,

˝ycia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i Êrodowiska wskutek:

d) wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania paliw p∏ynnych,

a) rozpr´˝enia cieczy lub gazów znajdujàcych si´
pod ciÊnieniem ró˝nym od atmosferycznego,

e) urzàdzenia do nape∏niania uzbrojenia i sprz´tu
wojskowego,

b) rozprzestrzeniania si´ materia∏ów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu;
2) „urzàdzenia transportu bliskiego (UTB)” — urzàdzenia, które mogà stwarzaç zagro˝enie dla ˝ycia
lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i Êrodowiska
wskutek wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ∏adunków
w ograniczonym zasi´gu;

Poz. 627 i 628

f) polowe rurociàgi do transportu paliw p∏ynnych;
2) w grupie urzàdzeƒ transportu bliskiego:
a) urzàdzenia za∏adowczo-wy∏adowcze
wojskowych,

mostów

b) mechaniczne urzàdzenia za∏adowczo-startowe
rakiet,
c) mechaniczne urzàdzenia za∏adowcze amunicji
o kalibrze co najmniej 80 mm i torped,

3) „∏adunek niebezpieczny” — ∏adunek o w∏aÊciwoÊciach wybuchowych, ˝ràcych, trujàcych lub palnych, który mo˝e w trakcie zaistnia∏ego wypadku
stanowiç zagro˝enie dla ˝ycia, zdrowia ludzkiego,
mienia lub Êrodowiska poprzez jego rozprzestrzenianie si´, po˝ar lub wybuch.

d) urzàdzenia treningowe do skoków spadochronowych,
e) wciàgarki wykorzystywane do przemieszczania
osób lub ∏adunków niebezpiecznych stosowane
na statkach powietrznych, jednostkach p∏ywajàcych, wozach bojowych i pojazdach nale˝àcych
do Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

§ 2. Wojskowemu Dozorowi Technicznemu podlegajà nast´pujàce specjalistyczne urzàdzenia techniczne:
1) w grupie urzàdzeƒ ciÊnieniowych i bezciÊnieniowych:

f) pomocniczy osprz´t podnoÊny poÊredniczàcy
mi´dzy urzàdzeniami transportu bliskiego a ∏adunkami niebezpiecznymi.

a) zbiorniki ciÊnieniowe zainstalowane i eksploatowane na statkach powietrznych, jednostkach
p∏ywajàcych i wozach bojowych nale˝àcych do
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

b) dzwony nurkowe,
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urzàdzeƒ, przy których obs∏udze i konserwacji wymagane
jest posiadanie szczególnych kwalifikacji
Na podstawie art. 54 ust. 2 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. Posiadanie szczególnych kwalifikacji jest wymagane przy obs∏udze nast´pujàcych specjalistycznych urzàdzeƒ technicznych:
1) dzwonów nurkowych;

4) polowych rurociàgów do transportu paliw p∏ynnych;
5) urzàdzeƒ za∏adowczo-wy∏adowczych mostów wojskowych;
6) mechanicznych urzàdzeƒ za∏adowczo-startowych
rakiet;
7) mechanicznych urzàdzeƒ za∏adowczych amunicji
o kalibrze co najmniej 80 mm i torped;

2) komór dekompresyjnych;

8) urzàdzeƒ treningowych do skoków spadochronowych;

3) urzàdzeƒ do nape∏niania uzbrojenia i sprz´tu wojskowego;

9) wciàgarek wykorzystywanych do przemieszczania
osób lub ∏adunków niebezpiecznych stosowanych
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na statkach powietrznych i jednostkach p∏ywajàcych oraz wozach bojowych i pojazdach nale˝àcych do Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
10) zbiorników ciÊnieniowych statków powietrznych
i jednostek p∏ywajàcych oraz wozów bojowych nale˝àcych do Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej — w zakresie ich nape∏niania.
§ 2. Posiadanie szczególnych kwalifikacji jest wymagane przy konserwacji nast´pujàcych specjalistycznych urzàdzeƒ technicznych:

Poz. 628 i 629

2) mechanicznych urzàdzeƒ za∏adowczo-startowych
rakiet;
3) mechanicznych urzàdzeƒ za∏adowczych amunicji
o kalibrze co najmniej 80 mm i torped;
4) urzàdzeƒ treningowych do skoków spadochronowych.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

1) urzàdzeƒ za∏adowczo-wy∏adowczych mostów wojskowych;

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 11 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegó∏owego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych
Na podstawie art. 71 § 4 ustawy z dnia 14 lutego
1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 369 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy tryb przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów
notarialnych, a w szczególnoÊci termin ukazania si´
w prasie og∏oszenia o przeprowadzeniu konkursu,
treÊç og∏oszenia, termin sk∏adania zg∏oszeƒ, sk∏ad i zadania komisji konkursowej, etapy konkursu oraz szczegó∏owe zasady oceny kandydatów.
§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) „ustawa” — ustaw´ z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie;
2) „kandydat” — kandydata na aplikacj´ notarialnà;
3) „konkurs” — konkurs dla kandydatów;
4) „komisja” — komisj´ konkursowà powo∏anà do
przeprowadzenia konkursu dla kandydatów;
5) „rada” — rad´ w∏aÊciwej izby notarialnej;
6) „zespó∏” — zespó∏ powo∏any do przygotowania pytaƒ na konkurs dla kandydatów;
7) „aplikacja” — aplikacj´ notarialnà.
§ 3. 1. Krajowa Rada Notarialna w terminie do dnia
31 maja ka˝dego roku powo∏uje zespó∏.
2. W sk∏ad zespo∏u wchodzi pi´ç osób, w tym przedstawiciel Ministra SprawiedliwoÊci oraz wyznaczony

cz∏onek Krajowej Rady Notarialnej jako przewodniczàcy zespo∏u.
3. Przewodniczàcy zespo∏u okreÊla zasady pracy zespo∏u i zapewnia mu obs∏ug´ technicznà gwarantujàcà
poufnoÊç przy opracowaniu, przechowaniu i przekazywaniu pytaƒ komisjom.
4. Poszczególne rady mogà zg∏aszaç zespo∏owi, za
poÊrednictwem przewodniczàcego zespo∏u, w∏asne
propozycje pytaƒ konkursowych.
5. Zespó∏ przygotowuje jeden zestaw pytaƒ (test)
na cz´Êç pisemnà konkursu i zestaw pytaƒ na cz´Êç ustnà.
6. Przewodniczàcy zespo∏u ustala ogólnà liczb´ pytaƒ na cz´Êç ustnà konkursu.
§ 4. 1. Rada przeprowadza konkurs raz w roku.
2. Konkurs przeprowadza si´ równoczeÊnie na terenie ca∏ego kraju. Cz´Êç pisemna odbywa si´ w pierwszà sobot´ nast´pujàcà po dniu 1 wrzeÊnia ka˝dego roku, a cz´Êç ustna dwa tygodnie póêniej.
3. Godzin´ rozpocz´cia poszczególnych cz´Êci konkursu wyznacza Krajowa Rada Notarialna po zasi´gni´ciu opinii rad.
4. W wypadku du˝ej liczby kandydatów zakwalifikowanych do cz´Êci ustnej konkursu komisja zarzàdza
przeprowadzenie jej w ciàgu kolejno nast´pujàcych po
sobie dni.

