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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

 

o zmianie ustawy o dozorze technicznym 

 

(druk nr 569) 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040) 

 

o dozorze technicznym
<1)> 

 

 

___________________________________________________________________________ 

<
1) 

Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II 

podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw (Dz. Urz. UE L 285 z 31.10.2009, str. 36 

oraz Dz. Urz. UE L 304 z 23.10.2014, str. 89).> 

 

Art. 2. 

[1. Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia 

bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych.] 

<1. Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia 

bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych oraz urządzeń do 

odzyskiwania par paliwa.> 

2. Dozór techniczny jest wykonywany przez jednostki dozoru technicznego. 

3. Wykonywanie dozoru technicznego przez jednostki dozoru technicznego nie zwalnia 

projektujących, wytwarzających, eksploatujących, naprawiających i modernizujących 

urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan tych urządzeń, mające 

wpływ na ich bezpieczną pracę, zgodnie z przepisami o dozorze technicznym i przepisami 

szczególnymi. 

Art. 4. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
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1)   urządzeniach technicznych - należy przez to rozumieć urządzenia, które mogą stwarzać 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska wskutek: 

a)  rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od 

atmosferycznego, 

b)  wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub 

ładunków w ograniczonym zasięgu, 

c)  rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub 

transportu; 

<1a) urządzeniach do odzyskiwania par paliwa – należy przez to rozumieć urządzenia 

zainstalowane na stacjach paliw płynnych, służące do odzyskiwania par produktów 

naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu i 

przekazujące te pary do zbiornika magazynowego tych produktów lub do 

odmierzacza paliw płynnych;> 

[2)   warunkach technicznych dozoru technicznego - należy przez to rozumieć ustalone przez 

właściwych ministrów na podstawie ustawy wymagania, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia techniczne;] 

<2) warunkach technicznych dozoru technicznego – należy przez to rozumieć ustalone 

przez właściwych ministrów na podstawie ustawy wymagania, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia techniczne albo urządzenia do odzyskiwania par paliwa;> 

3)   jednostkach dozoru technicznego - należy przez to rozumieć Urząd Dozoru Technicznego 

oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego; 

4)   specjalistycznych jednostkach dozoru technicznego - należy przez to rozumieć 

Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny. 

 

<Art. 6a. 

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia do odzyskiwania par paliwa w toku ich 

eksploatacji.> 

<Art. 23a. 

1. Urządzenia do odzyskiwania par paliwa podlegają dozorowi technicznemu w zakresie 

zapewnienia minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa. 

2. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, wykonując dozór techniczny nad 

urządzeniem do odzyskiwania par paliwa w toku jego eksploatacji, przeprowadza 

okresowe badanie techniczne tego urządzenia, a w przypadku negatywnego wyniku 
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tego badania oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 5 – także doraźne badanie 

techniczne, zakończone wydaniem protokołu. 

3. Eksploatujący urządzenie do odzyskiwania par paliwa jest obowiązany do: 

1) posiadania dokumentu potwierdzającego spełnienie przez to urządzenie 

wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa 

określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 6; 

2) zapewnienia spełniania przez to urządzenie w toku jego eksploatacji wymagań 

dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa określonych 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 6; 

3) poddania tego urządzenia badaniom technicznym, w tym okresowym badaniom 

technicznym z częstotliwością określoną w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 6; 

4) uzyskania potwierdzenia przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego 

spełnienia wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa 

określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 w wyniku 

przeprowadzonego badania technicznego. 

4. W przypadku naruszenia przez eksploatującego urządzenie do odzyskiwania par 

paliwa obowiązku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2, organ właściwej jednostki 

dozoru technicznego wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji tego urządzenia. 

5. Ponowne dopuszczenie do eksploatacji urządzenia do odzyskiwania par paliwa 

następuje na podstawie protokołu z doraźnego badania technicznego 

przeprowadzonego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego 

potwierdzającego pozytywny wynik tego badania. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

techniczne dozoru technicznego dla urządzeń do odzyskiwania par paliwa w toku ich 

eksploatacji, w tym rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnienie przez te 

urządzenia wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa, 

wymagania dotyczące minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa przez te 

urządzenia, metody przeprowadzania badań technicznych tych urządzeń oraz 

częstotliwość przeprowadzania okresowych badań technicznych, uwzględniając 

przepisy Unii Europejskiej i właściwe normy zharmonizowane określające 

wymagania dla urządzeń do odzyskiwania par paliwa. 
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[Art. 25. 

Czynności dozoru technicznego inspektorzy wykonują u projektujących i wytwarzających 

urządzenia techniczne, a także wytwarzających materiały i elementy stosowane do ich 

wytwarzania, naprawy lub modernizacji oraz eksploatujących, naprawiających i 

modernizujących te urządzenia, zwanych dalej "przedsiębiorcami, u których są wykonywane 

czynności dozoru technicznego".] 

<Art. 25. 

Czynności dozoru technicznego inspektorzy wykonują u: 

1) projektujących i wytwarzających urządzenia techniczne, a także wytwarzających 

materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji oraz 

eksploatujących, naprawiających i modernizujących te urządzenia, 

2) eksploatujących urządzenia do odzyskiwania par paliwa 

– zwanych dalej „przedsiębiorcami, u których są wykonywane czynności dozoru 

technicznego”.> 

Art. 28. 

Inspektor jest uprawniony do: 

[1)   wstępu za okazaniem upoważnienia i legitymacji służbowej, o których mowa w art. 24 

ust. 1, bez potrzeby uzyskiwania przepustki, do pomieszczeń i obiektów, w których 

znajdują się urządzenia techniczne;] 

<1) wstępu za okazaniem upoważnienia i legitymacji służbowej, o których mowa w art. 

24 ust. 1, bez potrzeby uzyskiwania przepustki, do pomieszczeń i obiektów, w 

których znajdują się urządzenia techniczne lub urządzenia do odzyskiwania par 

paliwa;> 

2)   swobodnego poruszania się w tych pomieszczeniach i obiektach, chyba że odrębne 

przepisy stanowią inaczej; 

[3)   dostępu do urządzeń technicznych;] 

<3) dostępu do urządzeń technicznych lub urządzeń do odzyskiwania par paliwa;> 

4)   żądania od przedsiębiorcy udzielania niezbędnych informacji i przedstawienia 

koniecznych dokumentów oraz wyników badań; 

5)   przeprowadzania w wyznaczonych terminach badań, prób i pomiarów oraz innych 

czynności potrzebnych do ustalenia stanu urządzenia technicznego, prawidłowości jego 

eksploatacji, naprawy lub modernizacji, a także prawidłowości wykonania określonych 
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materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji 

urządzenia technicznego; 

<5a) przeprowadzania okresowych i doraźnych badań technicznych urządzeń do 

odzyskiwania par paliwa w toku ich eksploatacji;> 

6)   wydawania zaleceń technicznych. 

[Art. 31. 

Przedsiębiorca, u którego są wykonywane czynności dozoru technicznego, w celu sprawnego 

ich przeprowadzenia jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki pracy przez umożliwienie 

inspektorowi bezpiecznego dostępu do badanego urządzenia technicznego, w szczególności 

spowodowanie wstrzymania, w bezpośrednim otoczeniu badanego urządzenia, prac 

budowlanych, montażowych, remontowych i innych, mogących zagrażać bezpieczeństwu 

inspektora.] 

<Art. 31. 

Przedsiębiorca, u którego są wykonywane czynności dozoru technicznego, w celu 

sprawnego ich przeprowadzenia jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki 

pracy przez umożliwienie inspektorowi bezpiecznego dostępu do badanego 

urządzenia technicznego lub urządzenia do odzyskiwania par paliwa, 

w szczególności spowodowanie wstrzymania, w bezpośrednim otoczeniu badanego 

urządzenia, prac budowlanych, montażowych, remontowych i innych, mogących 

zagrażać bezpieczeństwu inspektora.> 

 

Art. 32. 

Inspektor ma prawo odmówić wykonania czynności dozoru technicznego w przypadku 

wystąpienia niewłaściwych warunków do ich przeprowadzenia, a w szczególności: 

[1)   niedostatecznego stanu przygotowania urządzenia technicznego do badania;] 

<1) niedostatecznego stanu przygotowania urządzenia technicznego lub urządzenia 

do odzyskiwania par paliwa do badania;> 

2)   niewłaściwego oświetlenia lub występowania oparów utrudniających widoczność; 

3)   przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy lub dopuszczalnej granicy niskich i wysokich temperatur. 

 

Art. 33. 

1. Inspektor sporządza protokół wykonania czynności dozoru technicznego. 
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2. Odbiór protokołu potwierdza podpisem przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona. 

Jeden egzemplarz protokołu inspektor pozostawia u przedsiębiorcy. 

[3. Przedsiębiorca przechowuje zbiór protokołów dotyczących danego urządzenia 

technicznego, zwany "księgą rewizyjną urządzenia".] 

<3. Przedsiębiorca przechowuje zbiór protokołów dotyczących danego urządzenia 

technicznego lub urządzenia do odzyskiwania par paliwa, zwany „księgą rewizyjną 

urządzenia”.> 

Art. 34. 

1. Za czynności jednostek dozoru technicznego, z wyłączeniem czynności wykonywanych 

przez Wojskowy Dozór Techniczny, o którym mowa w art. 48, pobierane są opłaty. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, uiszczają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na rzecz których wykonywane są 

czynności dozoru technicznego. 

<2a. Opłatę za badania techniczne urządzeń do odzyskiwania par paliwa ustala się jako 

sumę: 

1) stawki jednostkowej wynoszącej 100 zł pomnożonej przez liczbę poddanych 

badaniu węży nalewczych znajdujących się przy odmierzaczach paliw płynnych; 

2) kosztu podróży służbowej inspektora.> 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, 

o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności rodzaje urządzeń technicznych 

oraz czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego, za które pobierane są 

opłaty. 

Art. 37. 

Do zakresu działania UDT należy: 

1)   nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i 

zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki, dotyczących urządzeń technicznych; 

<1a) nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym dotyczących 

urządzeń do odzyskiwania par paliwa;> 

2)   wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, w zakresie 

określonym ustawą; 

<2a) wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami do odzyskiwania par 

paliwa, w zakresie określonym ustawą;> 

3)   wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego; 
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4)   szkolenie pracowników dozoru technicznego; 

5)   prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych; 

6)   współpraca ze specjalistycznymi jednostkami dozoru technicznego w zakresie 

wykonywania dozoru technicznego; 

7)   inicjowanie działalności normalizacyjnej, współudział w opracowywaniu lub 

opracowywanie projektów warunków technicznych dozoru technicznego oraz norm 

określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych; 

8)   analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena 

stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia; 

9)   inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń 

technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i wykonywanie 

ekspertyz; 

10)  inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji 

wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych; 

11)  popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych oraz 

organizowanie doradztwa w tym zakresie; 

12)  współpraca międzynarodowa w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy 

urządzeń technicznych; 

13)  współpraca z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie działań zmierzających do 

harmonizacji przepisów dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej; 

14)  uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia 

techniczne; 

15)  sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, 

obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania 

nieniszczące; 

16)  certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych; 

17)  występowanie z wnioskami o zmianę wysokości opłat za czynności jednostek dozoru 

technicznego; 

18)  wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365, z 2016 r. poz. 925, 1579 i 2260 

oraz z 2017 r. poz. 624); 

19)   kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 i 791). 



- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[Art. 40. 

UDT i podległe mu oddziały wykonują dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi 

objętymi ustawą, z wyłączeniem urządzeń podlegających dozorowi technicznemu 

specjalistycznych jednostek dozoru technicznego.] 

 

<Art. 40. 

UDT oraz podległe mu oddziały wykonują dozór techniczny nad urządzeniami 

technicznymi objętymi ustawą oraz nad urządzeniami do odzyskiwania par paliwa, z 

wyłączeniem urządzeń podlegających dozorowi technicznemu specjalistycznych 

jednostek dozoru technicznego.> 

 

Art. 44. 

1. Do zakresu działania TDT należy: 

1)   wykonywanie dozoru technicznego nad: 

a)  urządzeniami technicznymi zainstalowanymi na obszarze kolejowym, w 

kolejowych pojazdach szynowych oraz na bocznicach kolejowych, 

b)  osobowymi i towarowymi kolejami linowymi oraz wyciągami narciarskimi, 

c)  zbiornikami, w tym cysternami wykorzystywanymi w ruchu kolejowym, 

drogowym i żegludze śródlądowej, 

d)  urządzeniami technicznymi: 

–  znajdującymi się na statkach morskich i żeglugi śródlądowej, 

–  znajdującymi się na pontonach, 

–  znajdującymi się w dokach, 

–  znajdującymi się na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, 

–  związanymi z żeglugą morską i śródlądową, w szczególności urządzeniami 

ciśnieniowymi, bezciśnieniowymi zbiornikami (cysternami) i dźwignicami, 

e)  urządzeniami technicznymi w ciągach technologicznych portowych baz 

przeładunkowych oraz urządzeniami technicznymi stanowiącymi wyposażenie 

innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac 

przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi 

morskiej [;] <,> 
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<f) urządzeniami do odzyskiwania par paliwa zainstalowanymi na obszarach 

kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani morskich 

oraz żeglugi śródlądowej;> 

<1a) nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym dotyczących 

urządzeń do odzyskiwania par paliwa, o których mowa w pkt 1 lit. f;> 

2)   wydawanie świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych materiałów 

niebezpiecznych, na podstawie odrębnych przepisów; 

[3)   wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego 

nad urządzeniami technicznymi, o których mowa w pkt 1;] 

<3) wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru 

technicznego nad urządzeniami, o których mowa w pkt 1;> 

4)   prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych, o których mowa w 

pkt 1; 

5)   szkolenie pracowników TDT; 

6)   wykonywanie zadań, o których mowa w art. 37 pkt 8-16, w zakresie urządzeń 

określonych w pkt 1; 

7)   wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, 60, 379 i 777); 

8)    kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 

2. Wykonywanie dozoru technicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, nie obejmuje 

statków, na których urządzenia techniczne są objęte nadzorem technicznym instytucji 

klasyfikacyjnej. 

Art. 50. 

1. Do zakresu działania WDT należy: 

1)   [wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi zainstalowanymi i 

eksploatowanymi w:] 

 <wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi oraz 

urządzeniami do odzyskiwania par paliwa zainstalowanymi i eksploatowanymi 

w:> 

a)  jednostkach organizacyjnych Ministra Obrony Narodowej, 

b)  przedsiębiorstwach, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem 

założycielskim; 
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[2)   wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego 

nad urządzeniami technicznymi, o których mowa w pkt 1;] 

<2) wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru 

technicznego nad urządzeniami, o których mowa w pkt 1;> 

3)   współpraca międzynarodowa w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy 

urządzeń technicznych, o których mowa w pkt 1; 

4)   wydawanie świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych materiałów 

niebezpiecznych, na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Minister Obrony Narodowej może określić, w drodze rozporządzenia, urządzenia 

techniczne inne niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 i 3, które 

będą podlegały dozorowi technicznemu WDT, jeżeli urządzenia takie występują 

wyłącznie w jednostkach określonych w ust. 1 pkt 1. 

 

Art. 63. 

1. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne: 

1)   bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o 

dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu, 

2)   wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu 

eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego, 

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

[2. Tej samej karze podlega ten, kto przerabia urządzenie techniczne bez zgody organu 

właściwej jednostki dozoru technicznego.] 

<2. Tej samej karze podlega ten, kto: 

1) eksploatuje urządzenie do odzyskiwania par paliwa bez przeprowadzenia 

okresowych badań technicznych lub wbrew decyzji organu właściwej jednostki 

dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji tego urządzenia; 

2) przerabia urządzenie techniczne bez zgody organu właściwej jednostki dozoru 

technicznego.> 

 

 


