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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 9 marca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie post´powania dyscyplinarnego w stosunku 
do adwokatów i aplikantów adwokackich

Na podstawie art. 95m ustawy z dnia 26 maja
1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123,
poz. 1058, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie post´powania dyscy-
plinarnego w stosunku do adwokatów i aplikantów

adwokackich (Dz. U. Nr 99, poz. 635) w § 15 dodaje si´
ust. 3 w brzmieniu:

„3. Od postanowienia sàdu dyscyplinarnego izby ad-
wokackiej wydanego w trybie ust. 1 i 2 przys∏ugu-
je prawo wniesienia za˝alenia do Wy˝szego Sàdu
Dyscyplinarnego.”.

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

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 34,
poz. 303.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 8 marca 2004 r.

w sprawie badaƒ oraz przeglàdów technicznych sprz´tu i wyposa˝enia ratowniczo-gaÊniczego 
oraz obiektów Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

Na podstawie art. 8 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271
oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zasady przeprowadza-
nia okresowych:

1) badaƒ sprz´tu i wyposa˝enia ratowniczo-gaÊnicze-
go, zwanego dalej „sprz´tem i wyposa˝eniem”,

2) przeglàdów technicznych sprz´tu i wyposa˝enia
oraz obiektów

— jednostek organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjny-
mi”.

§ 2. Okresowe przeglàdy techniczne obiektów jed-
nostek organizacyjnych przeprowadzane sà zgodnie
z art. 61 i 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-

dowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz
z 2004 r. Nr 6, poz. 41).

§ 3. 1. Okresowe badania sprz´tu i wyposa˝enia
przeprowadza si´ zgodnie z zaleceniami producentów
oraz z przepisami dotyczàcymi tego sprz´tu i wyposa-
˝enia.

2. W trakcie badaƒ sprz´t i wyposa˝enie poddaje
si´:

1) szczegó∏owym ogl´dzinom po ka˝dorazowym jego
u˝yciu,

2) okresowym przeglàdom 

— w celu ustalenia jego aktualnej sprawnoÊci tech-
nicznej.

§ 4. W czasie okresowego przeglàdu technicznego
sprz´tu i wyposa˝enia sprawdza si´:

1) stan sprawnoÊci, utrzymania, konserwacji i jego
ukompletowanie;

2) prawid∏owoÊç prowadzenia dokumentacji i eksplo-
atacji, a w szczególnoÊci:

a) karty eksploatacji,

———————
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∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).



b) legalizacj´ tachografów, przep∏ywomierzy i ate-
stów,

c) dopuszczenia Urz´du Dozoru Technicznego.

§ 5. Przeglàd techniczny sprz´tu i wyposa˝enia
jednostek organizacyjnych przeprowadza si´ raz
w roku.

§ 6. Wprowadza si´ nast´pujàcà skal´ ocen stanu
technicznego sprz´tu i wyposa˝enia:

1) za sprawnoÊç technicznà pojazdów, sprz´tu silni-
kowego i pozosta∏ego sprz´tu i wyposa˝enia:

a) niepodstawiony do oceny — ocena 0,

b) niesprawny — ocena 2,

c) sprawny — ocena 5;

2) za utrzymanie, konserwacj´ i ukompletowanie
sprz´tu i wyposa˝enia: 

a) nie przedstawiono do sprawdzenia — ocena 0,

b) nieprzygotowany — ocena 2,

c) przygotowany w stanie 
dostatecznym — ocena 3,

d) przygotowany w stanie dobrym — ocena 4,

e) przygotowany w stanie bardzo 
dobrym — ocena 5,

f) przygotowany w sposób 
wyró˝niajàcy si´ — ocena 6;

3) za prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej:

a) brak dokumentacji — ocena 0,

b) prowadzona w stopniu 
dostatecznym — ocena 3,

c) prowadzona w stopniu dobrym — ocena 4,

d) prowadzona w stopniu bardzo 
dobrym — ocena 5.

§ 7. 1. Z przeprowadzonego przeglàdu technicznego
sprz´tu i wyposa˝enia sporzàdza si´ protokó∏, wed∏ug
wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. W przypadku stwierdzenia uchybieƒ zakwalifiko-
wanych na ocen´ „0” lub „2” wydaje si´ zakaz eksplo-
atacji sprz´tu i wyposa˝enia do czasu usuni´cia uste-
rek zagra˝ajàcych zdrowiu lub ˝yciu, wed∏ug wzoru
stanowiàcego za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

3. Sprz´t i wyposa˝enie dopuszcza si´ do eksplo-
atacji po usuni´ciu usterek, o których mowa w ust. 2,
przez wydanie zezwolenia, wed∏ug wzoru stanowiàce-
go za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 8. Dokumentacja z okresowego przeglàdu tech-
nicznego oraz okresowych badaƒ sprz´tu i wyposa˝e-
nia jest przechowywana w jednostce organizacyjnej.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Oleksy
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 8 marca 2004 r. (poz. 510)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3


