Dziennik Ustaw Nr 189

— 13316 —

Poz. 1355 i 1356

1355
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 25 wrzeÊnia 2007 r.
w sprawie upowa˝nienia Urz´du Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji
a) obs∏ugujàcego dêwigi lub dêwignice,

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732, Nr 120,
poz. 818 i Nr 173, poz. 1218) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla upowa˝nienie Urz´du
Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub paƒstwach cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji:

b) konserwatora dêwigów lub dêwignic,
c) nape∏niajàcego zbiorniki przenoÊne;
2) do podejmowania lub wykonywania dzia∏alnoÊci
przyporzàdkowanych do Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci, okreÊlonych w rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD) (Dz. U. Nr 33,
poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), w zakresie:
a) produkcji rur stalowych,

1) w zawodach regulowanych oraz

b) kucia, prasowania i wyt∏aczania metali,

2) do podejmowania lub wykonywania niektórych
dzia∏alnoÊci

c) produkcji konstrukcji metalowych, z wyjàtkiem
dzia∏alnoÊci us∏ugowej,

— nale˝àcych do dzia∏u gospodarka.

d) produkcji kot∏ów centralnego ogrzewania,

§ 2. Upowa˝nia si´ Urzàd Dozoru Technicznego do
uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒstwach cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji:
1) w zawodach regulowanych:
———————
1)

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki
(Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).

e) produkcji urzàdzeƒ dêwigowych i chwytaków
dla kopalƒ, odlewni ˝eliwa i staliwa i dla budownictwa oraz produkcji do mechanicznego
podawania.
§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie upowa˝nienia Urz´du Dozoru Technicznego do uznawania
kwalifikacji (Dz. U. Nr 42, poz. 404).
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki: P. G. Woêniak

1356
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)
z dnia 25 wrzeÊnia 2007 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania Êrodków finansowych na organizowanie
i finansowanie okreÊlonych zadaƒ powierzonych przez ministra
Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:
———————
1)

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania Êrodków finansowych na
nauk´, przeznaczonych na prowadzenie dzia∏alnoÊci,
o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 paê-

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179,
poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.

