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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 17 grudnia 2001 r.

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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Za czynnoÊci jednostek dozoru technicznego
ustala si´ op∏aty w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku
do rozporzàdzenia.
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§ 2. 1. Ustala si´ op∏at´ rocznà z tytu∏u wykonywa-
nia dozoru technicznego nad urzàdzeniami techniczny-
mi podlegajàcymi dozorowi technicznemu, w wysoko-
Êci okreÊlonej w pkt 1 za∏àcznika do rozporzàdzenia.

2. Op∏at´ rocznà pobiera si´ w ka˝dym roku od eks-
ploatujàcego urzàdzenie techniczne znajdujàce si´
w ewidencji jednostek dozoru technicznego.

3. Ustala si´ zerowà stawk´ op∏aty rocznej za urzà-
dzenie techniczne w roku, w którym w wyniku badania
odbiorczego wydano decyzj´ zezwalajàcà na eksplo-
atacj´.

4. Ustala si´ zerowà stawk´ op∏aty rocznej za urzà-
dzenie techniczne wycofane z eksploatacji. Wycofanie
urzàdzenia technicznego z eksploatacji podlega pisem-
nemu zg∏oszeniu przez eksploatujàcego to urzàdzenie
do w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego w termi-
nie do dnia 15 grudnia poprzedzajàcego rok, za który
pobierana b´dzie op∏ata roczna.

§ 3. 1. Op∏at´ rocznà pobiera si´ od eksploatujàce-
go urzàdzenia techniczne znajdujàce si´ w ewidencji
jednostek dozoru technicznego za:
1) przeprowadzenie doraênego badania kontrolnego

urzàdzenia technicznego,
2) przeprowadzenie badania okresowego urzàdzenia

technicznego, zgodnie z warunkami technicznymi
dozoru technicznego,

3) przeprowadzenie kontroli prawid∏owej eksploatacji
urzàdzenia technicznego, w szczególnoÊci z zakre-
su obs∏ugi i konserwacji,

4) wykonanie analizy awarii urzàdzeƒ technicznych
niewymagajàcych sporzàdzania specjalistycznych
ekspertyz,

5) wystawianie ksiàg rewizyjnych i ich uaktualnianie
w trakcie eksploatacji urzàdzeƒ technicznych,

6) prowadzenie ewidencji urzàdzeƒ technicznych pod-
legajàcych dozorowi technicznemu,

7) prowadzenie ewidencji wydanych zaÊwiadczeƒ
kwalifikacyjnych,

8) konsultacje i porady techniczne dotyczàce urzàdzeƒ
podlegajàcych dozorowi technicznemu,

9) wspó∏udzia∏ w opracowywaniu projektów warun-
ków technicznych dozoru technicznego dla urzà-
dzeƒ podlegajàcych dozorowi technicznemu,

10) opiniowanie i wspó∏udzia∏ w opracowywaniu pro-
jektów norm przedmiotowych,

11) przeprowadzenie inspekcji urzàdzeƒ ciÊnieniowych
i dêwignicowych w zakresie przestrzegania przepi-
sów o dozorze technicznym oraz sprawdzenie wy-
danych zaleceƒ,

12) interpretacje warunków technicznych dozoru tech-
nicznego.

2. Op∏at´ rocznà z tytu∏u wykonywania dozoru tech-
nicznego u przedsi´biorcy uprawnionego 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,

2) wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia
urzàdzeƒ technicznych, 

ustala si´ w wysokoÊci okreÊlonej w pkt 2 za∏àcznika do
rozporzàdzenia.

3. Op∏at´ rocznà pobiera si´ od przedsi´biorcy,
o którym mowa w ust. 2, za:
1) prowadzenie ewidencji i dokumentacji technicznej,
2) przeprowadzanie inspekcji,
3) konsultacje i porady techniczne dla osób zajmujà-

cych si´ technologià, wykonawstwem i kontrolà,
4) sporzàdzanie wykazu i publikowanie informacji

o przedsi´biorcach uprawnionych.

4. Op∏at´ rocznà pobiera si´ w ka˝dym roku kalen-
darzowym na podstawie deklaracji przedsi´biorcy z∏o-
˝onej do dnia 15 grudnia roku poprzedzajàcego rok, za
który pobierana b´dzie op∏ata. Niez∏o˝enie deklaracji
jest uwa˝ane za potwierdzenie prowadzenia dzia∏alno-
Êci w dotychczasowym zakresie w roku nast´pnym.

5. Op∏aty rocznej, o której mowa w ust. 2, nie pobie-
ra si´ od przedsi´biorcy, który posiada system jakoÊci,
zgodny z Polskimi Normami, zatwierdzony i nadzorowa-
ny przez organ w∏aÊciwej jednostki dozoru technicznego.

§ 4. 1. Ustala si´ op∏aty za sprawdzenie kwalifikacji:
1) kandydata na obs∏ugujàcego lub konserwujàcego

urzàdzenia techniczne (z wy∏àczeniem osób obs∏u-
gujàcych urzàdzenia energetyczne) i wydanie za-
Êwiadczenia kwalifikacyjnego,

2) osoby nape∏niajàcej zbiorniki przenoÊne lub zbior-
niki transportowe oraz zbiorniki transportowe s∏u-
˝àce do nap´du pojazdów i wydanie zaÊwiadczenia
kwalifikacyjnego,

3) kandydata na spawacza, operatora spawalniczego,
zgrzewacza lub lutowacza i wydanie zaÊwiadczenia
kwalifikacyjnego:
a) na podstawie egzaminu uprawniajàcego (w przy-

padku spawacza, operatora spawalniczego, zgrze-
wacza lub lutowacza metali — dla jednej metody
spajania),

b) na podstawie egzaminu zwiàzanego z rozszerze-
niem zakresu lub przed∏u˝eniem wa˝noÊci
uprawnienia (w przypadku spawacza, operatora
spawalniczego, zgrzewacza lub lutowacza meta-
li — dla jednej metody spajania),

c) za przed∏u˝enie wa˝noÊci ka˝dego posiadanego
uprawnienia, na podstawie przed∏o˝onych zapi-
sów dotyczàcych jakoÊci wykonywanych prac,
bez sprawdzenia kwalifikacji spawacza, operato-
ra spawalniczego, zgrzewacza lub lutowacza,

4) osoby wykonujàcej przeróbk´ plastycznà lub ob-
róbk´ cieplnà w toku wytwarzania, naprawy i mo-
dernizacji urzàdzeƒ technicznych oraz wytwarzania
elementów stosowanych do wytwarzania, napra-
wy lub modernizacji tych urzàdzeƒ, a tak˝e wyda-
nie zaÊwiadczenia kwalifikacyjnego, na zasadach
okreÊlonych w art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o dozorze technicznym.

2. Op∏aty za wystawienie duplikatu zaÊwiadczenia
kwalifikacyjnego obs∏ugujàcemu, konserwujàcemu,
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nape∏niajàcemu, wykonujàcemu przeróbk´ plastycznà
lub obróbk´ cieplnà lub spawaczowi/operatorowi spa-
walniczemu/zgrzewaczowi/lutowaczowi urzàdzeƒ tech-
nicznych oraz poÊwiadczenia dla zbiornika ciÊnieniowe-
go s∏u˝àcego do nap´du pojazdu ustala si´ w wysoko-
Êci okreÊlonej w pkt 3 za∏àcznika do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Za czynnoÊci jednostek dozoru technicznego,
niewymienione w § 3 ust. 1 i 3 oraz w § 4, ustala si´ staw-
k´ za godzin´ pracy, w wysokoÊci okreÊlonej w pkt 4 za-
∏àcznika do rozporzàdzenia.

2. Stawk´ za godzin´ pracy stosuje si´ w rozlicze-
niach za:
1) przeprowadzenie odbioru technicznego i uzupe∏-

niajàcego urzàdzenia technicznego u wytwórcy,
∏àcznie ze sprawdzeniem dokumentacji,

2) przeprowadzenie badania odbiorczego i uzupe∏nia-
jàcego urzàdzenia technicznego u eksploatujàcego,
∏àcznie ze sprawdzeniem wymaganej dokumentacji,

3) przeprowadzenie badania doraênego — eksploata-
cyjnego urzàdzenia technicznego,

4) uzgadnianie dokumentacji technicznej urzàdzenia
w zakresie zgodnoÊci z przepisami i warunkami
technicznymi dozoru technicznego,

5) wykonanie czynnoÊci zwiàzanych z przeprowadza-
niem post´powania uprawniajàcego przedsi´bior-
c´ do wytwarzania materia∏ów, elementów lub
urzàdzeƒ technicznych oraz do wykonywania na-
praw, modernizacji i chemicznego czyszczenia i tra-
wienia urzàdzeƒ,

6) przeprowadzenie badania typu urzàdzenia tech-
nicznego oraz jego elementów,

7) wykonanie czynnoÊci zwiàzanych z dopuszczaniem
urzàdzenia technicznego do obrotu,

8) przeprowadzenie specjalistycznych badaƒ i eksper-
tyz dotyczàcych awarii urzàdzeƒ technicznych,

9) przeprowadzenie badania urzàdzeƒ zabezpieczajà-
cych, bez jednoczesnego badania urzàdzenia pod-
legajàcego dozorowi technicznemu,

10) przeprowadzenie odbioru technicznego materia-
∏ów hutniczych,

11) przeprowadzenie badania diagnostyczno-eksper-
tyzowego,

12) uznawanie technologii spawania, przeróbki pla-
stycznej i obróbki cieplnej,

13) uzgadnianie programów szkolenia osób obs∏ugu-
jàcych i konserwujàcych urzàdzenia techniczne.

3. Op∏at´ za czynnoÊci, o których mowa w ust. 2,
oblicza si´ wed∏ug stawki godzinowej, pomno˝onej
przez liczb´ godzin zu˝ytych w celu wykonania czynno-
Êci (wraz z czasem dojazdu), oraz dolicza si´ koszty po-
dró˝y s∏u˝bowych.

4. Czas zu˝yty na wykonanie czynnoÊci sk∏ada si´
z czasu przeznaczonego na bezpoÊrednie wykonanie
czynnoÊci jednostek dozoru technicznego oraz czynno-
Êci przygotowawczo-zakoƒczeniowych poza miejscem
pracy zleceniodawcy.

5. Za czynnoÊci jednostek dozoru technicznego ob-
licza si´ i pobiera op∏at´ jak za dwie godziny, choçby te
czynnoÊci trwa∏y krócej.

6. Przy obliczaniu op∏aty za czynnoÊci jednostek do-
zoru technicznego ka˝dà rozpocz´tà godzin´ liczy si´
jako pe∏nà.

§ 6. 1. Op∏aty za czynnoÊci jednostek dozoru tech-
nicznego ulegajà zwi´kszeniu z tytu∏u prac wykonywa-
nych na zlecenie przedsi´biorcy krajowego:
1) w niedziele, Êwi´ta, dni wolne od pracy i w porze

nocnej — o 100%,
2) za granicà — o 50%.

2. Za przestoje w czasie wykonywania czynnoÊci
jednostek dozoru technicznego, z przyczyn le˝àcych po
stronie zleceniodawcy, pobiera si´ op∏at´ wed∏ug obo-
wiàzujàcej stawki godzinowej za ka˝dà pe∏nà godzin´
przestoju.

3. Za nieprzeprowadzone lub tylko cz´Êciowo prze-
prowadzone czynnoÊci jednostek dozoru technicznego
z przyczyn le˝àcych po stronie zleceniodawcy pobiera
si´ pe∏nà op∏at´ jak za zrealizowanà czynnoÊç wed∏ug
stawki przewidzianej dla danej czynnoÊci.

§ 7. 1. Za wystawienie duplikatu ksi´gi rewizyjnej
urzàdzenia technicznego ustala si´ op∏at´ w wysokoÊci
okreÊlonej w pkt 5 za∏àcznika do rozporzàdzenia.

2. Za wydanie dokumentu uprawniajàcego przed-
si´biorc´ do wytwarzania materia∏ów, elementów lub
urzàdzeƒ technicznych, dokonywania napraw lub mo-
dernizacji urzàdzeƒ oraz dokumentu uprawniajàcego
przedsi´biorc´ do wykonywania chemicznego czysz-
czenia i trawienia urzàdzeƒ technicznych ustala si´
op∏at´ w wysokoÊci 50% op∏aty rocznej okreÊlonej
w pkt 2 za∏àcznika do rozporzàdzenia.

§ 8. 1. Za wydanie dokumentu uprawniajàcego przed-
si´biorc´ zagranicznego do wytwarzania materia∏ów, ele-
mentów lub urzàdzeƒ technicznych bàdê dokonywania na-
praw urzàdzeƒ technicznych lub ich modernizacji, stano-
wiàcych przedmiot eksportu na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, oraz wydanie dokumentu uprawniajàcego
przedsi´biorc´ do wykonywania chemicznego czyszczenia
i trawienia urzàdzeƒ technicznych ustala si´ op∏aty w wy-
sokoÊci okreÊlonej w pkt 6 za∏àcznika do rozporzàdzenia.

2. Za wykonanie czynnoÊci jednostek dozoru tech-
nicznego, zwiàzanych z uprawnianiem przedsi´bior-
ców zagranicznych, pobiera si´ op∏at´ za jeden dzieƒ
pracy komisji uprawniajàcej, w wysokoÊci okreÊlonej
w pkt 7 za∏àcznika do rozporzàdzenia, przy czym przed-
si´biorca zagraniczny pokrywa koszty przejazdu i za-
kwaterowania komisji.

3. Za wykonanie czynnoÊci jednostek dozoru tech-
nicznego na zlecenie przedsi´biorcy zagranicznego, in-
nych ni˝ wymienione w ust. 2, ustala si´ op∏at´ w wy-
sokoÊci okreÊlonej w pkt 8 za∏àcznika do rozporzàdze-
nia, przy czym przedsi´biorca zagraniczny pokrywa
koszty przejazdu i zakwaterowania.

§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodarki
z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie wysokoÊci op∏at za
czynnoÊci organów dozoru technicznego (Dz. U.
Nr 156, poz. 1025, z 1998 r. Nr 161, poz. 1082, z 1999 r.
Nr 98, poz. 1145 i z 2000 r. Nr 111, poz. 1180).

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Gospodarki: J. Piechota
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 17 grudnia 2001 r. (poz. 1762)
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