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Poz.:
ROZPORZÑDZENIA:
1632 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 paêdziernika 2007 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego . . . . .
1633 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 23 paêdziernika 2007 r. o zmianie rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów zg∏oszeƒ do ubezpieczeƒ spo∏ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesi´cznych
i imiennych raportów miesi´cznych korygujàcych, zg∏oszeƒ p∏atnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujàcych oraz innych dokumentów . .
1634 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów zg∏oszeƒ do ubezpieczeƒ spo∏ecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego, imiennych raportów miesi´cznych i imiennych raportów miesi´cznych
korygujàcych, zg∏oszeƒ p∏atnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych
korygujàcych oraz innych dokumentów . . . . . . . . . . . . . .
1635 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania byd∏a, owiec i kóz oraz Êwiƒ, okreÊlenia wzorów znaków identyfikacyjnych
oraz wymagaƒ i warunków technicznych kolczyków dla zwierzàt gospodarskich . .
1636 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania informacji
o kandydacie na stanowisko aplikanta referendarskiego lub referendarza sàdowego .
1637 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania informacji o kandydacie na stanowisko asystenta s´dziego
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1632
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 paêdziernika 2007 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, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;
2) urzàdzeniach specjalistycznych — nale˝y przez to
rozumieç urzàdzenia techniczne podlegajàce dozorowi technicznemu WDT, których:
a) dokumentacja techniczna dotyczàca wytwarzania
zosta∏a uzgodniona przez WDT, w tym urzàdzeƒ
technicznych okreÊlonych przez Ministra Obrony
Narodowej na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy,
b) przeznaczenie lub sposób eksploatacji sà charakterystyczne dla wojska;
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz. 1832.

3) inspektorach WDT — nale˝y przez to rozumieç ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ wojskowà lub pracowników wojska zatrudnionych na stanowiskach s∏u˝bowych w jednostkach organizacyjnych WDT, posiadajàcych kwalifikacje do wykonywania czynnoÊci dozoru technicznego potwierdzone stosownym upowa˝nieniem Szefa WDT.
§ 2. Szczegó∏owy zakres dzia∏ania WDT obejmuje:
1) wykonywanie czynnoÊci dozoru technicznego nad
urzàdzeniami technicznymi, w tym:
a) zatwierdzanie i nadzorowanie systemów jakoÊci
wytwarzajàcych, naprawiajàcych lub modernizujàcych urzàdzenia specjalistyczne,
b) wnioskowanie o ukaranie osób uniemo˝liwiajàcych lub utrudniajàcych wykonywanie badaƒ
i czynnoÊci sprawdzajàcych oraz niezawiadamiajàcych WDT o niebezpiecznych uszkodzeniach urzàdzeƒ technicznych lub nieszcz´Êliwych wypadkach zwiàzanych z ich eksploatacjà,
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c) stwierdzanie, czy wytwarzajàcy urzàdzenia specjalistyczne oraz materia∏y i elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawiajàcy lub modernizujàcy urzàdzenia techniczne spe∏nia wymagania w zakresie wytwarzania, naprawy lub
modernizacji tych urzàdzeƒ,
d) uzgadnianie warunków technicznych dla urzàdzeƒ specjalistycznych, dla których nie ma ustalonych warunków technicznych dozoru technicznego,
e) uzgadnianie wymagaƒ technicznych dla importowanych urzàdzeƒ technicznych oraz materia∏ów i elementów stosowanych do wytwarzania,
naprawy lub modernizacji tych urzàdzeƒ,

Poz. 1632

2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach
wynikajàcych z wykonywania dozoru technicznego nad urzàdzeniami technicznymi, dotyczàcych:
a) uprawnieƒ wytwarzajàcych, naprawiajàcych
lub modernizujàcych urzàdzenia techniczne
oraz materia∏y i elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawiania lub modernizowania,
b) zmiany warunków okreÊlonych w uprawnieniach, o których mowa w lit. a,
c) zawieszania i cofania uprawnieƒ, o których mowa w lit. a,
d) uznawania laboratoriów przeprowadzajàcych
badania materia∏ów i urzàdzeƒ technicznych,

f) sprawdzanie kwalifikacji, w tym egzaminowanie, osób wykonujàcych czynnoÊci spawania,
zgrzewania, lutowania oraz przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej w toku wytwarzania,
naprawy i modernizacji urzàdzeƒ technicznych
oraz wytwarzania elementów stosowanych do
wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych
urzàdzeƒ,

e) dopuszczeƒ urzàdzeƒ technicznych do obrotu,

g) sprawdzanie kwalifikacji, w tym egzaminowanie, osób obs∏ugujàcych i konserwujàcych urzàdzenia techniczne,

3) wnioskowanie o obj´cie dozorem technicznym
WDT innych urzàdzeƒ technicznych;

h) wydawanie, zawieszanie i cofanie zaÊwiadczeƒ
kwalifikacyjnych osobom, o których mowa
w lit. f i g,
i) przyjmowanie zawiadomieƒ o niebezpiecznych
uszkodzeniach lub nieszcz´Êliwych wypadkach,
zwiàzanych z eksploatacjà urzàdzeƒ technicznych,
j) uzgadnianie dokumentacji technicznej urzàdzeƒ
specjalistycznych, a tak˝e zmian w tej dokumentacji,
k) ustalanie form wykonywania dozoru technicznego,
l) sprawdzanie wykonania okreÊlonych materia∏ów i elementów stosowanych do wytwarzania
urzàdzeƒ specjalistycznych,
m) przeprowadzanie badaƒ typu urzàdzeƒ specjalistycznych,
n) wykonywanie badaƒ sprawdzajàcych urzàdzeƒ
specjalistycznych,
o) wykonywanie badaƒ odbiorczych, okresowych
i doraênych urzàdzeƒ technicznych,
p) sprawdzanie zaÊwiadczeƒ kwalifikacyjnych osób
obs∏ugujàcych i konserwujàcych urzàdzenia
techniczne,
r) przeprowadzanie czynnoÊci sprawdzajàcych,
o których mowa w ustawie, przed wydaniem
decyzji zezwalajàcych na eksploatacj´ urzàdzeƒ
technicznych,

f) wycofania z obrotu urzàdzeƒ technicznych
i wstrzymania ich wytwarzania wraz z podaniem tej informacji do publicznej wiadomoÊci,
g) zezwoleƒ na eksploatacj´ urzàdzeƒ technicznych,
h) wstrzymania eksploatacji urzàdzeƒ technicznych;

4) opracowywanie planów zamierzeƒ WDT;
5) opracowywanie i sk∏adanie rocznych sprawozdaƒ
z dzia∏alnoÊci WDT Ministrowi Obrony Narodowej
w terminie do dnia 30 czerwca roku nast´pnego;
6) wspó∏prac´ z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkami organizacyjnymi podleg∏ymi Ministrowi
Obrony Narodowej w procesie wprowadzania do
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia
i sprz´tu wojskowego;
7) inicjowanie i prowadzenie wspó∏pracy mi´dzynarodowej w zakresie zagadnieƒ dotyczàcych bezpiecznej pracy urzàdzeƒ technicznych;
8) wspó∏prac´ z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie dzia∏aƒ zmierzajàcych do harmonizacji przepisów dotyczàcych dozoru technicznego
z wymaganiami Unii Europejskiej i Organizacji
Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego;
9) szkolenie i egzaminowanie inspektorów WDT, kandydatów na inspektorów WDT i innych pracowników WDT;
10) nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania
przepisów o dozorze technicznym, a tak˝e przepisów, norm i zasad z zakresu bezpieczeƒstwa techniki, dotyczàcych urzàdzeƒ technicznych;

s) uzgadnianie naprawy lub modernizacji urzàdzeƒ technicznych,

11) informowanie w∏aÊciwych prze∏o˝onych o stwierdzonych przypadkach ra˝àcego nieprzestrzegania
przepisów, norm i zasad z zakresu bezpieczeƒstwa
eksploatacji urzàdzeƒ technicznych;

t) uznawanie dokumentów wydanych za granicà,
stwierdzajàcych wykonanie badaƒ urzàdzeƒ
technicznych;

12) analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeƒ urzàdzeƒ technicznych oraz ocena stopnia zagro˝enia
stwarzanego przez te urzàdzenia;
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13) uzgadnianie programów szkoleƒ w zakresie obs∏ugi i konserwacji urzàdzeƒ technicznych;
14) wspó∏prac´ z innymi jednostkami dozoru technicznego w zakresie wykonywania dozoru technicznego;
15) inicjowanie:
a) dzia∏alnoÊci normalizacyjnej i w zakresie opracowywania projektów warunków technicznych
dozoru technicznego,
b) przedsi´wzi´ç oraz prac badawczych w zakresie
bezpiecznej pracy urzàdzeƒ technicznych oraz
prowadzenie w tym zakresie badaƒ diagnostycznych i wykonywanie ekspertyz,
c) dzia∏alnoÊci majàcej na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych u˝ytkowników urzàdzeƒ
technicznych,
d) przedsi´wzi´ç majàcych na celu zapewnienie
organizacyjno-technicznych i jakoÊciowych warunków do wykonywania zadaƒ;

Poz. 1632

6) Delegatura WDT w Warszawie, której terytorialnym obszarem dzia∏ania sà województwa: lubelskie, ∏ódzkie i mazowieckie;
7) Delegatura WDT we Wroc∏awiu, której terytorialnym obszarem dzia∏ania sà województwa: dolnoÊlàskie, lubuskie i wielkopolskie.
2. Etat dla Biura WDT i dla delegatur WDT nadaje
Minister Obrony Narodowej.
§ 5. 1. Szef WDT wykonuje swoje zadania z zakresu kierowania ca∏okszta∏tem dzia∏alnoÊci WDT przy
pomocy zast´pcy i szefów delegatur, których mo˝e
upowa˝niç do wykonywania czynnoÊci wymienionych
w § 2 pkt 1 lit. a—i oraz dzia∏aƒ okreÊlonych w § 2
pkt 9—18.
2. Szef WDT mo˝e upowa˝niç inspektorów WDT
do wykonywania w jego imieniu czynnoÊci, o których
mowa w § 2 pkt 1 lit. j—s, oraz do wydawania w jego
imieniu decyzji, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. g i h.

16) popularyzowanie zagadnieƒ zwiàzanych z bezpiecznà pracà urzàdzeƒ technicznych;

3. Szef WDT ustala dla inspektorów WDT numery
identyfikacyjne i wydaje im upowa˝nienia do wykonywania czynnoÊci dozoru technicznego, wed∏ug wzoru
okreÊlonego w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

17) prowadzenie ewidencji i zbiorów dokumentów dotyczàcych kwalifikacji inspektorów WDT;

§ 6. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której
mowa w § 3 pkt 1, jest obowiàzany do:

18) prowadzenie ewidencji i zbiorów dokumentów dotyczàcych w szczególnoÊci:

1) uzgadniania z WDT programów szkoleƒ w zakresie uzyskiwania zaÊwiadczeƒ kwalifikacyjnych do
obs∏ugi i konserwacji specjalistycznych urzàdzeƒ
technicznych;

a) urzàdzeƒ technicznych obj´tych dozorem technicznym WDT,
b) wydanych zaÊwiadczeƒ kwalifikacyjnych do obs∏ugi i konserwacji urzàdzeƒ technicznych.

2) powiadamiania WDT o wszelkich zmianach w ewidencji urzàdzeƒ technicznych, w tym o skreÊleniu
ich z ewidencji i przekazaniu poza jednostk´;

§ 3. Dzia∏ania, o których mowa w § 2, WDT wykonuje w kraju i za granicà w stosunku do:

3) niezw∏ocznego powiadamiania WDT o ka˝dym
niebezpiecznym uszkodzeniu lub nieszcz´Êliwym
wypadku zwiàzanym z eksploatacjà urzàdzeƒ technicznych;

1) jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
2) przedsi´biorców, w zakresie projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materia∏ów i elementów, obrotu oraz naprawy i modernizacji urzàdzeƒ specjalistycznych.
§ 4. 1. Struktur´ organizacyjnà WDT tworzà:
1) Szef WDT;
2) Biuro WDT w Warszawie;
3) Delegatura WDT w Gdyni, której terytorialnym obszarem dzia∏ania sà województwa: pomorskie i zachodniopomorskie;
4) Delegatura WDT w Krakowie, której terytorialnym
obszarem dzia∏ania sà województwa: ma∏opolskie,
podkarpackie, opolskie, Êlàskie i Êwi´tokrzyskie;
5) Delegatura WDT w Olsztynie, której terytorialnym
obszarem dzia∏ania sà województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie i warmiƒsko-mazurskie;

4) wyznaczenia osób i powierzenia im obowiàzków
w zakresie:
a) prowadzenia ewidencji posiadanych urzàdzeƒ
technicznych i porównywania jej z bazà danych
WDT,
b) prowadzenia ewidencji Êwiadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych oraz osób posiadajàcych zaÊwiadczenia kwalifikacyjne do obs∏ugi i konserwacji
urzàdzeƒ technicznych.
§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 29 paêdziernika 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania oraz organizacji
Wojskowego Dozoru Technicznego (Dz. U. Nr 189,
poz. 1584, z 2003 r. Nr 104, poz. 975 oraz z 2004 r.
Nr 108, poz. 1142).
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: A. Szczyg∏o
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Poz. 1632
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 paêdziernika 2007 r. (poz. 1632)

WZÓR UPOWA˚NIENIA DO WYKONYWANIA
CZYNNOÂCI DOZORU TECHNICZNEGO
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Poz. 1632 i 1633

Opis wzoru upowa˝nienia do wykonywania czynnoÊci dozoru technicznego
1. Format A7 (uk∏ad poziomy).
2. Tekst barwy czarnej.
3. Na pierwszej stronie umieszcza si´:
1) centralnie, pionowo w odleg∏oÊci 10 mm od siebie paski o gruboÊci 8 mm barwy czerwonej;
2) wyrazy o treÊci:
a) w jednym wierszu — „WOJSKOWY DOZÓR TECHNICZNY”,
b) w jednym wierszu — „UPOWA˚NIENIE NR ........................”,
c) w pi´ciu wierszach — „Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z póên. zm.) inspektor Wojskowego Dozoru Technicznego (miejsce
na wpisanie stopnia lub tytu∏u naukowego, imienia i nazwiska) jest upowa˝niony do wykonywania
czynnoÊci dozoru technicznego.”,
d) w jednym wierszu — „Upowa˝nienie wa˝ne do dnia 31 grudnia ............... r.”,
e) w dwóch wierszach — „SZEF WDT ................................................”;
3) symbol „mp.”.
4. Na drugiej stronie umieszcza si´ wyrazy o treÊci:
1) w czterech wierszach — „Niniejsze upowa˝nienie uprawnia do wst´pu, bez potrzeby uzyskiwania przepustki, do pomieszczeƒ i obiektów, w których znajdujà si´ urzàdzenia podlegajàce dozorowi technicznemu.”;
2) w dwóch wierszach — „Podstawa prawna: art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z póên. zm.)”.

1633
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 23 paêdziernika 2007 r.
o zmianie rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów zg∏oszeƒ
do ubezpieczeƒ spo∏ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesi´cznych
i imiennych raportów miesi´cznych korygujàcych, zg∏oszeƒ p∏atnika, deklaracji rozliczeniowych
i deklaracji rozliczeniowych korygujàcych oraz innych dokumentów
Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148, poz. 1041).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125,
Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176,
poz. 1243.

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 24 marca 2006 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów zg∏oszeƒ
do ubezpieczeƒ spo∏ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesi´cznych i imiennych
raportów miesi´cznych korygujàcych, zg∏oszeƒ p∏atnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujàcych oraz innych dokumentów (Dz. U.
Nr 53, poz. 387) w § 2 uchyla si´ ust. 3 i 4.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Kluzik-Rostkowska

