
Za cznik 1.

Zestawienie wymaga  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbli enia przepisów prawnych pa stw 
cz onkowskich dotycz cych urz dze  ci nieniowych, poprawionej Corrigendum R(01) [1], z wymaganiami rozporz dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Spo ecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze  ci nieniowych (Dz. U. Nr 99, poz. 
912)
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Preambu a, pkt. 5. 

niniejsza dyrektywa nie obejmuje monta u urz dze  ci nieniowych na miejscu 
ich u ytkowania na odpowiedzialno  u ytkownika, co ma miejsce w przypadku 
instalacji przemys owych;

§ 2. (Przepisów rozporz dzenia nie stosuje si  do: 

22) zespo ów urz dze  ci nieniowych montowanych w miejscu ich 
u ytkowania, w szczególno ci montowanych w instalacjach 
przemys owych.

Art. 1 ust. 1. Niniejsza dyrektywa odnosi si  do projektowania, wytwarzania 
urz dze  ci nieniowych  dopuszczalne ci nienie PS jest wi ksze ni  0,5 bara. 

§ 1. Rozporz dzenie okre la:

1) zasadnicze wymagania w zakresie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
dotycz ce projektowania oraz wytwarzania urz dze  ci nieniowych i 
zespo ów urz dze  ci nieniowych, o najwy szym dopuszczalnym ci nieniu 
wi kszym od 0,5 bara; 

Art. 1 ust. 2.  W niniejszej dyrektywie: 

2.1. „urz dzenia ci nieniowe” oznaczaj  zbiorniki ci nieniowe, ruroci gi, osprz t
zabezpieczaj cy i osprz t ci nieniowy.

W maj cych zastosowanie przypadkach, do urz dze  ci nieniowych nale
elementy zamocowane do cz ci ci nieniowych, takie jak ko nierze, kró ce, 
z czki, podpory, uchwyty transportowe, itp.

§ 3. U yte w rozporz dzeniu okre lenia oznaczaj :

1) „urz dzenie ci nieniowe”  zbiorniki ci nieniowe, ruroci gi, osprz t
zabezpieczaj cy i osprz t ci nieniowy, których najwy sze dopuszczalne 
ci nienie PS przekracza 0,5 bara; urz dzenia ci nieniowe zawieraj
elementy zamocowane do cz ci ci nieniowych, takie jak: ko nierze,
kró ce, z czki, podpory oraz uchwyty transportowe;

2.1.1.  „zbiornik” oznacza pow ok  zaprojektowan  i zbudowan  w celu 
pomieszczenia p ynów pod ci nieniem wraz z jej bezpo rednimi przy czami a
do miejsca po czenia z innym urz dzeniem. Zbiornik mo e sk ada  si  z kilku 
komór.

2) „zbiornik”  pow ok  zaprojektowan  i zbudowan  tak, aby mog a zawiera
p yny pod ci nieniem, cznie z elementami bezpo rednio przynale nymi, 
a  do miejsca po czenia z innymi urz dzeniami; zbiornik mo e si  sk ada
z kilku przestrzeni ci nieniowych;

2.1.2. „ruroci g” oznacza elementy rurowe przeznaczone, po ich wzajemnym 
po czeniu w uk ad ci nieniowy, do przesy ania p ynów. Ruroci g obejmuje w 
szczególno ci rur  lub uk ad rur, kszta tki rurowe, z czki, kompensatory, 

3) „ruroci g”  elementy rurowe przeznaczone, po ich zintegrowaniu w uk ad 
ci nieniowy, do przesy ania p ynów; w szczególno ci ruroci g zawiera rur
lub uk ad rur, kszta tki rurowe, z czki, kompensatory, przewody 
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przewody elastyczne lub, tam gdzie to w a ciwe, inne elementy ci nieniowe. 
Wymienniki ciep a sk adaj ce si  z rur, przeznaczone do sch adzania lub 
ogrzewania powietrza, nale y uwa a  za ruroci gi.

elastyczne oraz inne arzania i oceny zgodno ci urz dze  ci nieniowych i ich 
zespo ów, dla których najwy sze elementy ci nieniowe, o ile s  stosowane; 
za ruroci gi uwa a si  równie  wymienniki ciep a, przeznaczone do 
sch adzania lub ogrzewania powietrza, sk adaj ce si  z rur;

Art. 1 ust. 2.  (W niniejszej dyrektywie:) 

2.1.3.  „osprz t zabezpieczaj cy” oznacza urz dzenia przeznaczone do 
zabezpieczania urz dze  ci nieniowych przed przekroczeniem dopuszczalnych 
parametrów granicznych. Urz dzenia takie obejmuj :

§ 3. (U yte w rozporz dzeniu okre lenia oznaczaj :)

4) „osprz t zabezpieczaj cy”  urz dzenia przeznaczone do zabezpieczania 
urz dze  ci nieniowych przed przekroczeniem parametrów 
dopuszczalnych, w szczególno ci:

 urz dzenia s u ce do bezpo redniego ograniczenia ci nienia, takie jak 
zawory bezpiecze stwa, g owice bezpiecze stwa, pr ty wyboczeniowe, 
sterowane uk ady zrzutu ci nienia (CSPRS), oraz

a) urz dzenia przeznaczone do bezpo redniego ograniczania ci nienia, 
takie jak: zawory bezpiecze stwa, g owice bezpiecze stwa, pr ty 
wyboczeniowe oraz sterowane uk ady zrzutu ci nienia (CSPRS),

 urz dzenia ograniczaj ce, które uaktywniaj rodki korekcyjne albo 
powoduj  zatrzymanie pracy lub wy czenie, takie jak wy czniki ci nieniowe
lub temperaturowe, lub wy czniki sterowane poziomem p ynu, oraz 
„zabezpieczaj ce urz dzenia pomiarowe, steruj ce i regulacyjne (SRMCR)”.

b) ograniczniki, które uaktywniaj rodki korekcyjne albo powoduj
wy czenie lub wy czenie i zablokowanie pracy, takie jak: wy czniki 
ci nieniowe lub temperaturowe albo wy czniki sterowane poziomem 
p ynu,

c) zabezpieczaj ce pomiarowe urz dzenia steruj ce i reguluj ce (SRMCR);

2.1.4.  „osprz t ci nieniowy” oznacza urz dzenia maj ce pow oki ci nieniowe i 
wykonuj ce funkcje eksploatacyjne.

5) „osprz t ci nieniowy”  urz dzenia maj ce pow oki ci nieniowe oraz 
wykonuj ce funkcje eksploatacyjne;

2.1.5.  „zespó ” oznacza kilka urz dze  ci nieniowych zmontowanych przez 
wytwórc  w sposób tworz cy zintegrowan  i funkcjonaln  ca o .

6) „zespó  urz dze  ci nieniowych”  kilka urz dze  ci nieniowych 
zmontowanych przez producenta w taki sposób, aby stanowi y
zintegrowan  i funkcjonaln  ca o ;

2.2. „ci nienie” oznacza ci nienie wzgl dem ci nienia atmosferycznego, tj. 
nadci nienie. W konsekwencji podci nienie wyra ane jest jako warto
ujemna.

7) „ci nienie”  ci nienie odniesione do ci nienia atmosferycznego; warto
tego ci nienia powy ej warto ci ci nienia atmosferycznego stanowi 
nadci nienie i jest wyra ana jako warto  dodatnia, a poni ej warto ci
ci nienia atmosferycznego stanowi podci nienie i jest wyra ana jako 
warto  ujemna;
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Art. 1 ust. 2.  (W niniejszej dyrektywie:) 

2.3. „najwy sze dopuszczalne ci nienie PS” oznacza najwy sze ci nienie, dla 
którego urz dzenie zosta o zaprojektowane, okre lone przez wytwórc .

Ci nienie to okre lane jest w miejscu  podanym przez wytwórc . Powinno 
to by  miejsce pod czenia urz dze  zabezpieczaj cych i/lub 
ograniczaj cych, lub górna cz  urz dzenia, lub je li miejsca te nie s
odpowiednie, dowolne inne okre lone miejsce.

§ 3. (U yte w rozporz dzeniu okre lenia oznaczaj :)

8) „najwy sze dopuszczalne ci nienie”, oznaczone symbolem PS  okre lone
przez producenta najwy sze ci nienie, na które urz dzenie zosta o
zaprojektowane, mierzone w okre lonym przez producenta miejscu 
przy czenia urz dze  zabezpieczaj cych lub ograniczników albo w górnej 
cz ci urz dzenia ci nieniowego, a je eli jest to niew a ciwe  w innym 
miejscu okre lonym przez producenta;

2.4.  „najwy sza/najni sza dopuszczalna temperatura TS” oznacza 
najwy sz /najni sz  temperatur , dla której urz dzenie zosta o
zaprojektowane, okre lon  przez wytwórc .

9) „najwy sza dopuszczalna temperatura” lub „najni sza dopuszczalna 
temperatura”, oznaczone symbolem TS  najwy sz  lub najni sz
temperatur , na któr  urz dzenie zosta o zaprojektowane, okre lon  przez 
producenta;

2.5.  „pojemno  (V)” oznacza wewn trzn  pojemno  komory, z wy czeniem 
pojemno ci zainstalowanych na sta e elementów wewn trznych, cznie z 
pojemno ci  kró ców do ich pierwszego pod czenia lub spoiny.

10) „pojemno ”, oznaczona symbolem V – wewn trzn  pojemno  przestrzeni 
ci nieniowej cznie z pojemno ci  kró ców, a  do pierwszego pod czenia
lub z cza spawanego, z wy czeniem obj to ci elementów wbudowanych 
na sta e do wn trza urz dzenia ci nieniowego;

2.6.  „wymiar nominalny (DN)” oznacza liczbowe oznaczenie wymiaru 
wspólnego dla wszystkich elementów w uk adzie ruroci gu, innych ni
elementy oznaczane przez rednice zewn trzne lub wielko  gwintu. Jest 
to umowna zaokr glona liczba u ywana jako odniesienie, lu no
powi zana z wymiarami wykonawczymi. Wymiar nominalny jest 
okre lany literami DN i nast puj c  po nich liczb .

11) „wymiar nominalny”, oznaczony symbolem DN  liczbowe oznaczenie 
wymiaru wspólnego dla wszystkich elementów w uk adzie ruroci gu, z 
wy czeniem elementów oznaczanych przez rednice zewn trzne lub 
wielko  gwintu, okre lone liczb  zaokr glon  powi zan  w przybli eniu z 
wymiarami wykonawczymi; wymiar nominalny zamieszcza si  po literach 
"DN";

2.7.  „p yn” oznacza gazy, ciecze i pary w postaci czystej, a tak e ich 
mieszaniny. P yn mo e zawiera  zawiesiny cia  sta ych.

14) „p yn”  gazy, ciecze i pary w postaci czystej, a tak e ich mieszaniny, które 
mog  zawiera  zawiesiny cia  sta ych;

2.8.  „po czenia nieroz czne” oznaczaj  po czenia, które mo na roz czy 15) „po czenia nieroz czne”  po czenia, które w celu roz czenia b d
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tylko przy zastosowaniu metod niszcz cych. zniszczone;

Art. 1 ust. 2.  (W niniejszej dyrektywie:) 

2.9.  „europejskie uznanie materia ów” oznacza dokument techniczny 
okre laj cy w asno ci materia ów nie obj tych adnymi normami 
zharmonizowanymi, przeznaczonych do powtarzalnego stosowania w 
wytwarzaniu urz dze  ci nieniowych.

§ 3. (U yte w rozporz dzeniu okre lenia oznaczaj :)

16) „europejskie uznanie materia ów”  dokument techniczny okre laj cy
w a ciwo ci materia ów nieobj tych normami zharmonizowanymi 
przeznaczonych do powtarzalnego stosowania w wytwarzaniu urz dze
ci nieniowych, zgodnie z wykazem europejskich uzna  materia ów
opublikowanym w Dzienniku Urz dowym Wspólnot Europejskich;

Art. 1 ust. 3. Z zakresu niniejszej dyrektywy wy czone s :

3.1.  ruroci gi przesy owe sk adaj ce si  z ruroci gu lub uk adu ruroci gów,
przeznaczone do przesy ania dowolnego p ynu lub substancji do lub z 
instalacji (na l dzie lub wodzie), licz c od ostatniego elementu 
odcinaj cego w granicach instalacji cznie z tym elementem, wraz z 
wszystkimi przy czonymi urz dzeniami przeznaczonymi specjalnie dla 
ruroci gów przesy owych. Wy czenie nie ma zastosowania do 
standardowych urz dze  ci nieniowych, takich jak urz dzenia stosowane 
w stacjach redukcyjnych ci nienia lub w stacjach spr ania;

§ 2. Przepisów rozporz dzenia nie stosuje si  do: 

1) ruroci gów przesy owych  ruroci gów lub uk adów ruroci gów,
przeznaczonych do przesy ania dowolnego p ynu lub substancji do instalacji 
i z instalacji znajduj cych si  na l dzie lub w wodzie, pocz wszy od 
ostatniego elementu odcinaj cego w granicach instalacji cznie z tym 
elementem, z wszystkimi przy czonymi urz dzeniami przeznaczonymi 
specjalnie dla ruroci gów przesy owych, z wyj tkiem standardowych 
urz dze  ci nieniowych, takich jak: urz dzenia stosowane w stacjach 
redukcyjnych ci nienia lub stacjach spr ania;

3.2.  sieci wodne zasilaj ce, rozprowadzaj ce i upustowe oraz ich wyposa enie 
i kana y dop ywowe, takie jak zastawki, tunele ci nieniowe, szyby 
ci nieniowe w hydroelektrowniach, a tak e zwi zany z nimi osprz t
specjalny;

2) sieci wodnych zasilaj cych, rozprowadzaj cych upustowych oraz ich 
wyposa enia i kana ów dop ywowych, takich jak: zastawki, tunele 
ci nieniowe, szyby ci nieniowe w hydroelektrowniach, a tak e zwi zanego 
z nimi osprz tu specjalnego;

3.3.  urz dzenia obj te dyrektyw  87/404/EWG dotycz c  prostych zbiorników 
ci nieniowych;

3) urz dze  okre lonych w przepisach dotycz cych prostych zbiorników 
ci nieniowych;

3.4.  urz dzenia obj te dyrektyw  Rady 75/324/EWG z dnia 20 maja 1975 r. w  
sprawie zbli enia przepisów prawnych pa stw cz onkowskich dotycz cych 
wyrobów aerozolowych.

4) wyrobów aerozolowych;
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Art. 1 ust. 3.5. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wy czone s :)

urz dzenia przeznaczone do funkcjonowania pojazdów okre lonych w 
nast puj cych dyrektywach i za cznikach do tych dyrektyw:

§ 2. (Przepisów rozporz dzenia nie stosuje si  do:) 

5) urz dze  przeznaczonych do pojazdów, okre lonych w przepisach 
dotycz cych:

 dyrektywie Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbli enia 
przepisów prawnych pa stw cz onkowskich dotycz cych uznawania typu 
pojazdów silnikowych i ich przyczep;

a) uznawania typu pojazdów silnikowych i ich przyczep,

  dyrektywie Rady 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbli enia
przepisów prawnych pa stw cz onkowskich dotycz cych uznawania typu 
ci gników ko owych rolniczych lub le nych;

b) uznawania typu ci gników ko owych rolniczych lub le nych,

 dyrektywie Rady 92/61/EWG z dnia 30 czerwca 1992 r. dotycz cej
uznawania typu dwu- lub trójko owych pojazdów silnikowych.

c) dwu- lub trójko owych pojazdów silnikowych;

Art. 1 ust. 3.6. Urz dzenia sklasyfikowane jako urz dzenia kategorii nie 
wy szej ni  kategoria I wg art. 9 niniejszej dyrektywy i obj te jedn  z 
nast puj cych dyrektyw:

6) urz dze  sklasyfikowanych jako urz dzenia kategorii nie wy szej ni
kategoria I, o której mowa w rozdziale 2, obj tych przepisami wydanymi 
na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodno ci, a dotycz cymi:

 dyrektyw  Rady 89/392/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie 
zbli enia przepisów prawnych pa stw cz onkowskich dotycz cych 
maszyn,

a) maszyn i ich elementów bezpiecze stwa,

 dyrektyw  Parlamentu Europejskiego i Rady 95/16/EWG z dnia 29 
czerwca 1995 r. w sprawie zbli enia przepisów prawnych pa stw 
cz onkowskich dotycz cych d wigów,

b) d wigów,

 dyrektyw  Rady 73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie 
harmonizacji przepisów prawnych pa stw cz onkowskich odnosz cych si
do sprz tu elektrycznego przeznaczonego do u ytku w pewnych 

c) urz dze  elektrycznych przeznaczonych do stosowania w okre lonych 
granicach napi cia,
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granicach napi cia,

Art. 1 ust. 3.6. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wy czone s  urz dzenia... 
obj te...:) 

 dyrektyw  Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycz c
wyrobów medycznych,

§ 2. (Przepisów rozporz dzenia nie stosuje si  do:) 

6) d) wyrobów medycznych,

 dyrektyw  Rady 90/396/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie 
zbli enia przepisów prawnych pa stw cz onkowskich dotycz cych 
urz dze  spalaj cych paliwa gazowe,

6) e) urz dze  spalaj cych paliwa gazowe,

 dyrektyw  94/9/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 
1994 r. w sprawie zbli enia przepisów prawnych pa stw cz onkowskich 
dotycz cych urz dze  i uk adów zabezpieczaj cych przeznaczonych do 
stosowania w pomieszczeniach zagro onych wybuchem;

6) f) urz dze  i uk adów zabezpieczaj cych przeznaczonych do stosowania w 
pomieszczeniach zagro onych wybuchem;

Art. 1 ust. 3.7.  (Z zakresu niniejszej dyrektywy wy czone s :)

urz dzenia obj te art. 223 ust. 1 lit. b) Traktatu; 7)  urz dze  przeznaczonych wy cznie do celów militarnych; 

Art. 1 ust. 3.8.  (Z zakresu niniejszej dyrektywy wy czone s :)

urz dzenia przeznaczone specjalnie do celów j drowych, których awaria mo e
spowodowa  emisj  radioaktywn ;

8) urz dze  specjalnie przeznaczonych do zastosowa  w technice j drowej,
które w przypadku uszkodzenia mog  spowodowa  emisj  radioaktywn ;

Art. 1 ust. 3.9.  (Z zakresu niniejszej dyrektywy wy czone s :)

urz dzenia kontrolne w odwiertach, stosowane do poszukiwa  i wydobycia ropy 
naftowej, gazu lub róde  geotermicznych, a tak e do podziemnego 
sk adowania, tam gdzie ma miejsce utrzymywanie i/lub kontrola ci nienia w 
odwiercie. Obejmuj  one: g owice odwiertu (g owice wydobywcze), g owice 
przeciwerupcyjne (BOP), kolektory rurowe i ca e ich wyposa enie po stronie 
wlotowej;

9) urz dze  kontrolnych w odwiertach, stosowanych do przemys owego
poszukiwania i pozyskiwania ropy naftowej, gazu lub róde
geotermicznych, a tak e do podziemnego sk adowania, w przypadku gdy 
s  zastosowane do utrzymywania lub kontroli ci nienia w odwiercie, w tym 
g owic odwiertu, takich jak: g owice wydobywcze, g owice 
przeciwerupcyjne (BOP) oraz kolektory rurowe i ich wyposa enie po stronie 
wlotowej;



7

Wymagania dyrektywy 97/23/EWG Wymagania rozporz dzenia

Art. 1 ust. 3.10. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wy czone s :)

urz dzenia obejmuj ce obudowy lub maszyny, dla których zasady dotycz ce
ustalania wymiarów, doboru materia ów i wytwarzania oparte s  g ównie na 
wymaganiach wystarczaj cej wytrzyma o ci, sztywno ci i stateczno ci w celu 
osi gni cia statycznych i dynamicznych parametrów eksploatacyjnych lub 
innych w a ciwo ci funkcjonalnych, i dla których ci nienie nie stanowi istotnego 
czynnika konstrukcyjnego. Urz dzenia takie mog  obejmowa :

§ 2. (Przepisów rozporz dzenia nie stosuje si  do:) 

10) urz dze  obejmuj cych obudowy lub maszyny, dla których sposób 
ustalania wymiarów, doboru materia ów i wytwarzania ustalony zosta  na 
podstawie wymaga  dotycz cych wytrzyma o ci, sztywno ci i stateczno ci
w celu osi gni cia statycznych i dynamicznych parametrów 
eksploatacyjnych lub innych w a ciwo ci funkcjonalnych tych urz dze  i 
dla których ci nienie nie stanowi istotnego czynnika konstrukcyjnego, w 
szczególno ci silników: 

 silniki, w cznie z turbinami i silnikami spalinowymi, a) cznie z turbinami i silnikami spalinowymi, 

 silniki parowe, turbiny gazowe i parowe, turbogeneratory, spr arki, pompy i 
urz dzenia rozruchowe; 

b) parowych, turbin gazowych i parowych, turbogeneratorów, spr arek, 
pomp i urz dze  rozruchowych; 

Art. 1 ust. 3.11. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wy czone s :)

piece hutnicze wraz z uk adami ich ch odzenia, rekuperatorami w uk adach
dmuchu gor cego, urz dzeniami odpylaj cymi, p uczkami gazu wylotowego a 
tak e eliwiaki pracuj ce na zasadzie redukcji bezpo redniej wraz z uk adami 
ch odzenia pieca, konwertory gazowe i tygle do stapiania, przetapiania, 
odgazowywania i odlewania stali oraz metali nie elaznych; 

11) pieców hutniczych wraz z uk adami ich ch odzenia, rekuperatorami w 
uk adach dmuchu gor cego, urz dzeniami odpylaj cymi, p uczkami gazu 
wylotowego, a tak e eliwiaków pracuj cych na zasadzie redukcji 
bezpo redniej wraz z uk adami ch odzenia pieca, konwertorów gazowych i 
tygli do stapiania, przetapiania, odgazowywania i odlewania stali oraz 
metali nie elaznych; 

Art. 1 ust. 3.12. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wy czone s :)

obudowy urz dze  elektrycznych wysokonapi ciowych, takich jak aparatura 
czeniowa i sterownicza, transformatory i maszyny wiruj ce;

12) obudów urz dze  elektrycznych wysokonapi ciowych, takich jak: 
aparatura czeniowa i sterownicza, transformatory oraz maszyny 
wiruj ce;

Art. 1 ust. 3.13. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wy czone s :)

przewody ci nieniowe zawieraj ce uk ady przesy owe, np. przewody do 
przesy ania energii elektrycznej i przewody telefoniczne; 

13) przewodów ci nieniowych zawieraj cych uk ady przesy owe, takie jak: 
przewody do przesy ania energii elektrycznej oraz przewody telefoniczne; 
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Art. 1 ust. 3.14. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wy czone s :)

statki, rakiety, samoloty i ruchome jednostki przybrze ne, a tak e urz dzenia 
przeznaczone specjalnie do zabudowania na ich pok adzie lub do ich nap du;

§ 2. (Przepisów rozporz dzenia nie stosuje si  do:)  

14) statków, rakiet, samolotów i ruchomych morskich jednostek przybrze nych
innych ni  statki, a tak e urz dze  przeznaczonych specjalnie do 
zabudowania na ich pok adzie lub do ich nap du;

Art. 1 ust. 3.15. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wy czone s :)

urz dzenia ci nieniowe o elastycznej pow oce, np. opony, poduszki powietrzne, 
pi ki sportowe, odzie nadmuchiwane i inne podobne urz dzenia ci nieniowe;

15) urz dze  ci nieniowych o elastycznej pow oce, takich jak: opony, poduszki 
powietrzne, pi ki sportowe, odzie nadmuchiwane i inne podobne 
urz dzenia ci nieniowe;

Art. 1 ust. 3.16. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wy czone s :)

t umiki wlotowe i wylotowe; 16) t umików wlotowych i wylotowych; 

Art. 1 ust. 3.17. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wy czone s :)

butelki lub puszki przeznaczone dla finalnego konsumenta napojów 
gazowanych;

17) butelek lub puszek do napojów gazowanych przeznaczonych do 
bezpo redniej konsumpcji; 

Art. 1 ust. 3.18. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wy czone s :)

zbiorniki przeznaczone do transportu i dystrybucji napojów o iloczynie PS  V nie 
wi kszym ni  500 bar  L i najwy szym dopuszczalnym ci nieniu
nieprzekraczaj cym 7 bar; 

18) zbiorników przeznaczonych do transportu i dystrybucji napojów o iloczynie 
najwy szego dopuszczalnego ci nienia PS i pojemno ci V nie wi kszym ni
500 bar x litr i najwy szym dopuszczalnym ci nieniu nieprzekraczaj cym 7 
barów;
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Art. 1 ust. 3.19. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wy czone s :)

urz dzenia obj te dokumentami ADR, RID,  IMDG i konwencj  ICAO; 

§ 2. (Przepisów rozporz dzenia nie stosuje si  do:) 

19) urz dze , do których stosuje si  postanowienia: umowy dotycz cej
mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR 
– Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1629), Regulaminu mi dzynarodowego dla 
przewozu kolej  towarów niebezpiecznych (RID – Dz. U. z 1985 r. Nr 34, 
poz. 158, z 1997 r. Nr 37, poz. 225 oraz z 1998 r. Nr 33, poz. 177 i 178), 
Mi dzynarodowego Morskiego Kodu Towarów Niebezpiecznych (IMDG – 
Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177) oraz 
Konwencji o mi dzynarodowym lotnictwie cywilnym (ICAO – Dz. U. z 1959 
r. Nr 35, poz. 212, z 1963 r. Nr 24, poz. 137, z 1969 r. Nr 27, poz. 210, z 
1976 r. Nr 21, poz. 130 i Nr 32, poz. 188, z 1984 r. Nr 39, poz. 199, z 
2000 r. Nr 39, poz. 446 oraz z 2002 r. Nr 58, poz. 527); 

Art. 1 ust. 3.20. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wy czone s :)

grzejniki i przewody w uk adach ogrzewania ciep  wod ; 20) grzejników i przewodów w uk adach ogrzewania ciep  wod ;

Art. 1 ust. 3.21. (Z zakresu niniejszej dyrektywy wy czone s :)

zbiorniki przeznaczone do przechowywania cieczy, o ci nieniu gazu ponad 
poziomem cieczy nie wi kszym ni  0,5 bara. 

21) zbiorników przeznaczonych do przechowywania cieczy, o ci nieniu gazu 
ponad poziomem cieczy nie wi kszym ni  0,5 bara; 

Art. 2 ust. 1. Pa stwa cz onkowskie podejm  wszelkie w a ciwe kroki w celu 
zapewnienia, e urz dzenia ci nieniowe oraz zespo y, o których mowa w 
art. 1, b d  umieszczane na rynku i oddawane do u ytkowania tylko wtedy, 
gdy nie b d  zagra a y zdrowiu i bezpiecze stwu ludzi lub, w odpowiednich 
przypadkach, zwierz t domowych i mienia, o ile b d  w a ciwie 
zainstalowane, konserwowane oraz u ytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

§ 4. Urz dzenia ci nieniowe oraz zespo y urz dze  ci nieniowych mog  by
wprowadzane do obrotu i oddawane do u ytkowania, tylko wtedy, gdy przy 
prawid owym zainstalowaniu, konserwowaniu oraz u ytkowaniu zgodnym z 
przeznaczeniem nie b d  stwarza y zagro enia dla bezpiecze stwa i zdrowia 
osób oraz zwierz t domowych lub mienia.

Art. 2 ust. 2. Postanowienia niniejszej dyrektywy nie naruszaj  prawa pa stw
cz onkowskich do ustanawiania, z nale ytym uwzgl dnieniem postanowie
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Traktatu, wymaga  uznawanych przez nie za konieczne do zapewnienia 
ochrony osób, a w szczególno ci robotników, podczas u ytkowania
rozpatrywanych urz dze  ci nieniowych lub zespo ów, pod warunkiem e nie 
oznacza to modyfikacji tych urz dze  lub zespo ów w sposób nie okre lony w 
niniejszej dyrektywie;

Art. 2 ust. 3. Na targach, wystawach, pokazach itp. pa stwa cz onkowskie nie 
b d  zakazywa  demonstrowania urz dze  ci nieniowych lub zespo ów
okre lonych w art. 1 niniejszej dyrektywy, które nie s  zgodne z 
postanowieniami, pod warunkiem e naniesione na nie wyra ne oznaczenie 
wska e na ich niezgodno  oraz brak mo liwo ci sprzeda y do chwili 
doprowadzenia ich do zgodno ci przez wytwórc  lub przez jego upowa nionego 
przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie. Podczas pokazów nale y podj
odpowiednie rodki bezpiecze stwa zgodne z wymaganiami ustanowionymi 
przez kompetentne w adze w a ciwego pa stwa cz onkowskiego w celu 
zapewnienia bezpiecze stwa osób.

§ 5. 1. Dopuszcza si  mo liwo  prezentacji na targach, wystawach i innych 
pokazach urz dze  ci nieniowych oraz zespo ów urz dze  ci nieniowych, które 
nie spe niaj  wymaga  okre lonych w rozporz dzeniu, je eli na widocznym 
miejscu b dzie umieszczona informacja, e urz dzenia ci nieniowe oraz zespo y
urz dze  ci nieniowych s  niezgodne z zasadniczymi wymaganiami i nie b d
sprzedawane, dopóki producent lub jego upowa niony przedstawiciel nie 
doprowadzi do ich zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w rozporz dzeniu.

§ 5. 2. Podczas pokazów urz dze  ci nieniowych lub zespo ów urz dze
ci nieniowych, o których mowa w ust. 1, powinny by  podj te odpowiednie 
rodki bezpiecze stwa w celu zapewnienia ochrony osób.

Art. 3 ust. 1. Urz dzenia ci nieniowe, o których mowa ust. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
powinny spe nia  zasadnicze wymagania okre lone w za czniku I.

—

Art. 3 ust. 1.1. Zbiorniki, oprócz okre lonych w ust. 1.2 przeznaczone do: § 9. 1. Zbiorniki inne ni  okre lone w ust. 2 powinny spe nia  zasadnicze 
wymagania okre lone w rozdziale 3, je eli s  przeznaczone do:

a) gazów, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ci nieniem, par a 
tak e cieczy o ci nieniu pary w najwy szej dopuszczalnej temperaturze 
wy szym od normalnego ci nienia atmosferycznego (1 013 mbar) o wi cej 
ni  0,5 bara, w nast puj cym zakresie:

1) gazów, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ci nieniem, par, a 
tak e cieczy o ci nieniu pary w najwy szej dopuszczalnej temperaturze 
wy szym od normalnego ci nienia atmosferycznego, wynosz cego 1.013 
milibarów, o wi cej ni  0,5 bara, przy czym:

 w przypadku p ynów z grupy 1, zbiorniki o pojemno ci wi kszej ni  1 L i 
iloczynie PS  V wi kszym ni  25 bar  L, albo o ci nieniu PS wy szym ni
200 bar (za cznik II, tablica 1),

a) dla p ynów zaliczonych do grupy 1, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 
- dotyczy zbiorników o pojemno ci wi kszej ni  1 litr i iloczynie PS x V 
wi kszym ni  25 bar x litr lub o ci nieniu PS wy szym ni  200 barów,

 w przypadku p ynów z grupy 2, zbiorniki o pojemno ci wi kszej ni  1 L i 
o iloczynie PS  V wi kszym ni  50 bar  L, albo o ci nieniu PS wy szym 
ni  1 000 bar, a tak e wszystkie ga nice przeno ne i butle do aparatury 

b) dla p ynów zaliczonych do grupy 2, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 2 
- dotyczy zbiorników o pojemno ci wi kszej ni  1 litr i iloczynie PS x V 
wi kszym ni  50 bar x litr lub o ci nieniu PS wy szym ni  1.000 
barów, a tak e ga nic przeno nych i przewo nych oraz butli 
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oddechowej (za cznik II, tablica 2); przeznaczonych do aparatury oddechowej;

Art. 3 ust. 1.1.

b)  cieczy o ci nieniu pary w najwy szej dopuszczalnej temperaturze nie 
wy szym od normalnego ci nienia atmosferycznego (1 013 mbar) o wi cej 
ni  0,5 bara, w nast puj cym zakresie:

§ 9. 1. 

2) cieczy o ci nieniu pary w najwy szej dopuszczalnej temperaturze nie 
wy szym od normalnego ci nienia atmosferycznego wynosz cego 1.013 
milibarów, o wi cej ni  0,5 bara, przy czym:

 w przypadku p ynów z grupy 1, zbiorniki o pojemno ci wi kszej ni  1 L i 
iloczynie PS  V wi kszym ni  200 bar  L albo ci nieniu PS wy szym ni
500 bar (za cznik II, tablica 3);

a) dla p ynów zaliczonych do grupy 1, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 
 dotyczy zbiorników o pojemno ci wi kszej ni  1 litr i iloczynie PS x V 

wi kszym ni  200 bar x litr lub o ci nieniu PS wy szym ni  500 barów,

 w przypadku p ynów z grupy 2, zbiorniki o ci nieniu PS wy szym ni  10 
bar i iloczynie PS  V wi kszym ni  10 000 bar  L albo ci nieniu PS 
wy szym ni  1 000 bar (za cznik II, tablica 4);

b) dla p ynów zaliczonych do grupy 2, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 2 
 dotyczy zbiorników o ci nieniu PS wy szym ni  10 barów i iloczynie 

PS x V wi kszym ni  10.000 bar x litr lub o ci nieniu PS wy szym ni
1.000 barów.

Art. 3 ust. 1.2. Urz dzenia ci nieniowe opalane p omieniem lub ogrzewane w 
inny sposób, stwarzaj ce ryzyko przegrzania, przeznaczone do wytwarzania 
pary lub wody przegrzanej w temperaturach wy szych ni [1]  110 C [1], o 
pojemno ci wi kszej ni 2 L oraz wszelkie szybkowary ci nieniowe (za cznik II, 
tablica 5);

§ 9. 2. Urz dzenia ci nieniowe opalane p omieniem lub ogrzewane w inny 
sposób, stwarzaj ce ryzyko przegrzania, przeznaczone do wytwarzania pary lub 
wody przegrzanej o temperaturze wy szej ni  110°C, o pojemno ci wi kszej ni
2 litry, oraz szybkowary ci nieniowe powinny spe nia  zasadnicze wymagania 
okre lone w rozdziale 3.

Art. 3 ust. 1.3.  Ruroci gi przeznaczone do: § 9. 3. Ruroci gi powinny spe nia  zasadnicze wymagania 

okre lone w rozdziale 3, w szczególno ci zasadnicze wymagania

okre lone w § 53, je eli s  przeznaczone do:

a) gazów, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ci nieniem, par oraz 1) gazów, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ci nieniem, par 
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cieczy o ci nieniu pary w najwy szej dopuszczalnej temperaturze wy szym
od normalnego ci nienia atmosferycznego (1 013 mbar) o wi cej ni
0,5 bara, w nast puj cym zakresie: 

oraz cieczy o ci nieniu pary w najwy szej dopuszczalnej temperaturze 
wy szym od normalnego ci nienia atmosferycznego, wynosz cego 1.013 
milibarów, o wi cej ni  0,5 bara, przy czym: 

 w przypadku p ynów z grupy 1, ruroci gi o wymiarze nominalnym DN 
wi kszym ni  25 (za cznik II, tablica 6);

a) dla p ynów zaliczonych do grupy 1, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 
– dotyczy ruroci gów o wymiarze nominalnym DN wi kszym ni  25,

 w przypadku p ynów z grupy 2, ruroci gi o wymiarze nominalnym DN 
wi kszym ni  32 i iloczynie PS  DN wi kszym ni  1 000 bar (za cznik II, 
tablica 7);

b) dla p ynów zaliczonych do grupy 2, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 2 
– dotyczy ruroci gów o wymiarze nominalnym DN wi kszym ni  32 i 
iloczynie PS x DN wi kszym ni  1.000 barów;

Art. 3 ust. 1.3.

b) cieczy o ci nieniu pary w najwy szej dopuszczalnej temperaturze wy szym
od normalnego ci nienia atmosferycznego (1 013 mbar) o nie wi cej ni  0,5 
bara, w nast puj cym zakresie:

§ 9. 3.

2) cieczy o ci nieniu pary w najwy szej dopuszczalnej temperaturze wy szym 
od normalnego ci nienia atmosferycznego, wynosz cego 1.013 milibarów, 
o nie wi cej ni  0,5 bara, przy czym:

 w przypadku p ynów z grupy 1, ruroci gi o wymiarze nominalnym DN 
wi kszym ni  25 i iloczynie PS  DN wi kszym ni  2 000 bar (za cznik II, 
tablica 8);

a) dla p ynów zaliczonych do grupy 1, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 
- dotyczy ruroci gów o wymiarze nominalnym DN wi kszym ni  25 i 
iloczynie PS x DN wi kszym ni  2.000 barów,

 w przypadku p ynów z grupy 2, ruroci gi o ci nieniu PS wy szym ni  10 
bar, wymiarze nominalnym DN wi kszym ni  200 i iloczynie PS  DN 
wi kszym ni  5 000 bar (za cznik II, tablica 9).

b) dla p ynów zaliczonych do grupy 2, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 2 
- dotyczy ruroci gów o ci nieniu PS wy szym ni  10 bar, wymiarze 
nominalnym DN wi kszym ni  200 i iloczynie PS x DN wi kszym ni
5.000 barów.

Art. 3 ust.  1.4. Osprz t zabezpieczaj cy i ci nieniowy przeznaczony do 
urz dze  obj tych ust. 1.1, 1.2 i 1.3, tak e je li takie urz dzenia wchodz  w 
sk ad zespo u.

§ 9. 4. Osprz t zabezpieczaj cy i ci nieniowy przeznaczony do urz dze , o 
których mowa w ust. 1-3, powinien spe nia  zasadnicze wymagania okre lone w 
rozdziale 3, tak e wtedy gdy urz dzenia te s  wbudowane w zespó  urz dze
ci nieniowych.

Art. 3 ust.  2. Zespo y okre lone w art. 1, ust. 2.1.5, które zawieraj  co 
najmniej jedno urz dzenie ci nieniowe obj te ust. 1 niniejszego artyku u i 
które s  wymienione w ust. 2.1, 2.2 i 2.3 niniejszego artyku u, powinny 
spe nia  wymagania zasadnicze podane w za czniku I.

§ 10. 1. Zespo y urz dze  ci nieniowych zawieraj ce co najmniej jedno z 
urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 9, które:

Art. 3 ust.  2.1. Zespo y przeznaczone do wytwarzania pary lub wody 1) s  przeznaczone do wytwarzania pary lub wody przegrzanej w 
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przegrzanej w temperaturze wy szej ni [1] 110 C [1], zawieraj ce co 
najmniej jedno urz dzenie ci nieniowe ogrzewane p omieniem lub w inny 
sposób i stwarzaj ce ryzyko przegrzania.

temperaturze wy szej ni  110°C i zawieraj  co najmniej jedno urz dzenie
ci nieniowe ogrzewane p omieniem lub w inny sposób stwarzaj cy ryzyko 
przegrzania,

Art. 3 ust.  2.2. Zespo y inne ni  te, o których mowa w ust. 2.1, je eli 
wytwórca zamierza umie ci  je na rynku i odda  do u ytkowania jako zespo y.

nie stanowi  zespo ów urz dze  ci nieniowych okre lonych w pkt 1 i s
wprowadzane do obrotu i oddawane do u ytkowania przez producenta jako 
kompletny zespó  urz dze  ci nieniowych  

 powinny spe nia  zasadnicze wymagania okre lone w rozdziale 3.

Art. 3 ust. 2.3.  Jako odst pstwo od akapitu wst pnego do niniejszego ust pu, 
zespo y przeznaczone do wytwarzania ciep ej wody o temperaturze nie wi kszej 
ni  110 C, które zasilane s  r cznie paliwem sta ym i w przypadku których 
iloczyn PS  V jest wi kszy ni  50 bar  L, powinny spe nia  zasadnicze 
wymagania podane w pkt 2.10, 2.11, 3.4, 5 (a) i 5 (d) za cznika I.

§ 10. 2. Zespo y urz dze  ci nieniowych zawieraj ce co najmniej jedno z 
urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 9, przeznaczone do wytwarzania 
ciep ej wody o temperaturze nie wi kszej ni  110°C, zasilane r cznie paliwem 
sta ym, w których iloczyn PS x V jest wi kszy ni  50 bar x litr, powinny spe nia
zasadnicze wymagania okre lone w § 34-37, § 48 oraz w § 52 ust. 2 pkt 1 i 4.

Art. 3 ust.  3. Urz dzenia ci nieniowe i/lub zespo y o parametrach nie 
wi kszych ni  parametry graniczne podane odpowiednio w ust. 1.1, 1.2 i 1.3 
oraz w ust. 2 powinny by  projektowane i wytwarzane zgodnie z uznan
praktyk  in yniersk  stosowan  w danym pa stwie cz onkowskim w celu 
zapewnienia bezpiecznego ich u ytkowania. Do urz dze  ci nieniowych i/lub 
zespo ów powinny by  do czone odpowiednie instrukcje u ytkowania oraz 
powinny one nosi  oznaczenia umo liwiaj ce identyfikacj  wytwórcy lub jego 
upowa nionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie. Takie 
urz dzenia i/lub zespo y nie powinny nosi  oznakowania CE, o którym mowa w 
art. 15.

§ 11. 1. Urz dzenia ci nieniowe i zespo y urz dze  ci nieniowych o 
parametrach nie wi kszych ni  okre lone odpowiednio w § 9 ust. 1 3 oraz w 
§ 10 w celu zapewnienia ich bezpiecznego u ytkowania powinny by
zaprojektowane i wytwarzane zgodnie z uznan  praktyk  in yniersk .
2. Do urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze  ci nieniowych, o których 
mowa w ust. 1, powinny by  do czone instrukcje u ytkowania, a tak e
umieszczone na nich oznaczenia umo liwiaj ce identyfikacj  producenta lub 
jego upowa nionego przedstawiciela. 
3. Na urz dzeniach ci nieniowych i zespo ach urz dze  ci nieniowych o 
parametrach nie wi kszych ni  okre lone odpowiednio w § 9 ust. 1 3 oraz w § 
10 nie umieszcza si  oznakowania CE.

Art. 4 ust. 1.1. Pa stwa cz onkowskie, z tytu u zagro e  powodowanych 
ci nieniem, nie b d  zakazywa , ogranicza  ani utrudnia  umieszczania na 
rynku lub oddawania do u ytkowania na warunkach okre lonych przez 
wytwórc , urz dze  ci nieniowych i zespo ów, o których mowa w art. 1, 
zgodnych z niniejsz  dyrektyw  i nosz cych oznakowanie CE wskazuj ce na 
przeprowadzenie oceny ich zgodno ci wed ug art. 10. 

§ 7. 1. Dopuszcza si  wprowadzanie do obrotu i oddawanie do u ytkowania: 

1) urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze  ci nieniowych, które spe niaj
wymagania okre lone w rozporz dzeniu, na których umieszczono 
oznakowanie CE i do których zastosowano tryb dokonywania oceny 
zgodno ci okre lony w rozdziale 4;

Art. 4 ust. 1.2. Pa stwa cz onkowskie, z tytu u zagro e  powodowanych 
ci nieniem, nie b d  zakazywa , ogranicza  ani utrudnia  umieszczania na 

2) urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze  ci nieniowych spe niaj cych 
wymagania okre lone w § 11.



14

Wymagania dyrektywy 97/23/EWG Wymagania rozporz dzenia

rynku lub oddawania do u ytkowania urz dze  ci nieniowych lub zespo ów 
zgodnych z art. 3 ust. 3.

Art. 4 ust. 2. Pa stwa cz onkowskie mog , w zakresie koniecznym do 
bezpiecznego i prawid owego u ytkowania urz dze  ci nieniowych i zespo ów,
wymaga  podawania informacji, o których mowa w za czniku I pkt 3.3 i 3.4, w 
j zyku urz dowym (j zykach urz dowych) Wspólnoty, który(e), zgodnie z 
Traktatem, mo e (mog ) by  okre lony(e) przez pa stwo cz onkowskie, w 
którym te urz dzenia lub zespo y zostan  przekazane finalnemu u ytkownikowi.

§ 7. 2. Osoba wprowadzaj ca do obrotu urz dzenie ci nieniowe lub zespó
urz dze  ci nieniowych powinna poda  informacje, o których mowa w § 46-48, 
w zakresie niezb dnym do ich bezpiecznego i prawid owego u ytkowania.
Informacje sporz dza si  w j zyku polskim; mog  te  by  sporz dzane w j zyku 
kraju, do którego urz dzenie lub zespó  urz dze  ci nieniowych s
przeznaczone.

Art. 5 ust. 1. Pa stwa cz onkowskie przyjm , e urz dzenia ci nieniowe i 
zespo y nosz ce oznakowanie CE przewidziane w art. 15, z do czon
deklaracj  zgodno ci WE przewidzian  w za czniku VII, s  zgodne z wszystkimi 
postanowieniami niniejszej dyrektywy, cznie z ocen  zgodno ci przewidzian
w art. 10.

§ 6. Uznaje si , e urz dzenia ci nieniowe i zespo y urz dze  ci nieniowych, na 
których umieszczono oznakowanie CE i do czono deklaracj  zgodno ci WE, s
zgodne z wymaganiami okre lonymi w rozporz dzeniu.

Art. 5 ust. 2. Przyjmuje si  w domniemaniu, e urz dzenia ci nieniowe i 
zespo y, spe niaj ce wymagania krajowych norm wprowadzaj cych normy 
zharmonizowane o numerach opublikowanych w Dzienniku Urz dowym 
Wspólnot Europejskich, spe niaj  zasadnicze wymagania, o których mowa w 
art. 3. Pa stwa cz onkowskie opublikuj  numery norm krajowych, o których 
mowa powy ej.

—

Art. 5 ust. 3. Pa stwa cz onkowskie zapewni  podj cie odpowiednich dzia a
umo liwiaj cych obu stronom przemys u dost p na szczeblu pa stwowym do 
procesu przygotowania i monitorowania norm zharmonizowanych.

—

Art. 6. Je li pa stwo cz onkowskie lub Komisja uzna, e normy, o których 
mowa w art. 5 ust. 2 nie spe niaj  w ca o ci wymaga  zasadniczych, o których 
mowa w art. 3, zainteresowane pa stwo cz onkowskie lub Komisja powiadomi 
Sta y Komitet ustanowiony zgodnie z art. 5 dyrektywy 83/189/EWG podaj c
jednocze nie uzasadnienie. Komitet wyda opini  w trybie pilnym.

—

Uwzgl dniaj c opini  Komitetu, Komisja powiadomi pa stwa cz onkowskie o 
konieczno ci wycofania z publikacji tych norm, o których mowa w art. 5 ust. 2, 
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lub o braku takiej potrzeby.

Art. 7. ust. 1. Komisja mo e podj  wszelkie odpowiednie rodki w celu 
wdro enia nast puj cych postanowie :

—

Je eli pa stwo cz onkowskie uzna, e z bardzo powa nych wzgl dów 
dotycz cych bezpiecze stwa: 

—

 egzemplarz lub rodzina urz dze  ci nieniowych, o których mowa w art. 3 
ust. 3 powinny podlega  wymaganiom art. 3 ust. 1, lub 

 zespó  lub rodzina zespo ów, o których mowa w art. 3 ust. 3 powinny 
podlega  wymaganiom art. 3 ust. 2, lub 

 egzemplarz lub rodzina urz dze  ci nieniowych powinny by , w drodze 
odst pstwa od wymaga  za cznika II, zaklasyfikowane do innej kategorii, 

przedk ada ono Komisji nale ycie uzasadniony wniosek o podj cie niezb dnych
rodków. rodki te nale y przyjmowa  zgodnie z procedur  ustanowion  w ust. 

3.

Art. 7 ust. 2. Komisja b dzie wspomagana przez Sta y Komitet, zwany dalej 
„Komitetem”, utworzony z przedstawicieli pa stw cz onkowskich i 
przedstawiciela Komisji jako przewodnicz cego. Komitet ustanowi w asny 
regulamin post powania. 

—

Art. 7 ust. 3. Przedstawiciel Komisji przedk ada Komitetowi projekt podj cia
rodków zgodnie z ust. 1. Komitet wydaje opini  o projekcie w terminie 

okre lonym przez przewodnicz cego stosownie do pilno ci sprawy, w razie 
konieczno ci przez g osowanie. 

—

Opinia powinna by  zapisana w protokole; ponadto ka de pa stwo 
cz onkowskie ma prawo da  zapisania w protokole swojego stanowiska. 

Komisja przy o y najwy sz  wag  do opinii wydanej przez Komitet. Poinformuje 
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ona Komitet o sposobie, w jaki jego opinia zosta a uwzgl dniona.

Art. 7 ust. 4. Ponadto, Komitet mo e zbada  ka d  inn  spraw  dotycz c
wdra ania i praktycznego stosowania niniejszej dyrektywy i przedstawion  przez 
przewodnicz cego, zarówno z jego w asnej inicjatywy, jak i na wniosek pa stwa 
cz onkowskiego. 

—

Art. 8 ust. 1. Je eli pa stwo cz onkowskie stwierdzi, e urz dzenia ci nieniowe 
lub zespo y, o których mowa w art. 1, nosz ce oznakowanie CE i u ytkowane 
zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem, mog  zagrozi  bezpiecze stwu osób 
oraz, w odpowiednich przypadkach, zwierz t domowych lub mienia, to pa stwo 
to podejmie odpowiednie dzia ania w celu wycofania takich wyrobów z rynku, 
zakazu umieszczania ich na rynku, zakazu oddawania do eksploatacji lub 
u ytkowania, albo te  ograniczy swobodny obrót nimi.

—

Pa stwo cz onkowskie poinformuje niezw ocznie Komisj  o ka dym takim 
dzia aniu, wskazuj c powody decyzji, a w szczególno ci, czy niezgodno  jest 
wynikiem:

a)  niespe nienia wymaga  zasadniczych, o których mowa w art. 3;

b)  niew a ciwego zastosowania norm, o których mowa w art. 5 ust. 2;

c)  wad samych norm, o których mowa w art. 5 ust. 2;

d)  wad w europejskim uznaniu materia ów przeznaczonych do wytwarzania 
urz dze  ci nieniowych, o którym mowa w art. 11.

—

Art. 8 ust. 2. Komisja przyst pi niezw ocznie do konsultacji z zainteresowanymi 
stronami. Je eli po takich konsultacjach Komisja uzna, e dzia anie jest 
uzasadnione, poinformuje natychmiast pa stwo cz onkowskie, które podj o
inicjatyw  oraz pozosta e pa stwa cz onkowskie.

—

Je eli po takich konsultacjach Komisja uzna, e dzia anie jest nieuzasadnione, 
poinformuje natychmiast pa stwo cz onkowskie, które podj o inicjatyw  oraz 
wytwórc  lub jego upowa nionego przedstawiciela ustanowionego we 

—
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Wspólnocie. W przypadkach, gdy decyzja o której mowa w ust. 1, zosta a
wydana na podstawie wad norm lub wad europejskich uzna  materia ów i gdy 
pa stwo cz onkowskie, które spowodowa o wydanie takiej decyzji, podtrzymuje 
swoje stanowisko, Komisja poinformuje natychmiast Komitet, o którym mowa w 
art. 6 w celu zainicjowania procedury, o której mowa w pierwszym ust pie art. 
6.

Art. 8 ust. 3. W przypadku gdy niezgodne z wymaganiami urz dzenie
ci nieniowe lub zespó  nosi oznakowanie CE, kompetentne pa stwo 
cz onkowskie podejmie odpowiednie dzia ania przeciwko osobie (osobom), które 
nanios y oznakowanie CE i poinformuje o tym Komisj  oraz pozosta e pa stwa
cz onkowskie.

Art. 8 ust. 4. Komisja zapewni, aby pa stwa cz onkowskie by y informowane o 
przebiegu i wyniku realizacji tej procedury.

Art. 9 ust. 1. Urz dzenia ci nieniowe, o których mowa w art. 3 ust. 1 nale y
kategoryzowa  wed ug kategorii zgodnie z za cznikiem II, w funkcji 
wzrastaj cego poziomu zagro enia.

§ 13. 1. Dla urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 9, w celu 
przeprowadzenia oceny zgodno ci, okre la si  kategorie zgodnie z za cznikiem 
nr 2 do rozporz dzenia, w funkcji wzrastaj cego poziomu zagro enia, 
uwzgl dniaj c grup , o której mowa w ust. 2, z zastrze eniem § 16.

Do celów takiej kategoryzacji p yny nale y podzieli  na dwie grupy zgodnie z 
ust. 2.1 i 2.2. 

§ 13. 2. W celu okre lenia kategorii, o której mowa w ust. 1, ustala si
nast puj ce grupy p ynów:

Art. 9 ust.  2.1. Grupa 1 obejmuje p yny niebezpieczne. P yn niebezpieczny 
jest to substancja lub preparat obj ty definicjami podanymi w art. 2 ust. 2 
dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbli enia 
ustaw, rozporz dze  i przepisów administracyjnych dotycz cych klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.

Grupa 1 obejmuje p yny okre lone jako: 1) grupa 1  obejmuje p yny niebezpieczne:
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 wybuchowe,

 skrajnie atwo zapalne, a) skrajnie atwopalne,

 wysoce atwo palne, b) wysoce atwopalne,

atwo palne (w przypadkach gdy najwy sza dopuszczalna temperatura jest 
wy sza ni  temperatura zap onu),

c) atwopalne, gdy najwy sza dopuszczalna temperatura jest wy sza ni
temperatura zap onu,

 wyj tkowo toksyczne, d) bardzo toksyczne,

 toksyczne, e) toksyczne,

 utleniaj ce. f) o w a ciwo ciach utleniaj cych

Patrz 2 zdanie art. 9 ust.  2.1.  okre lone w przepisach dotycz cych kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji i preparatów chemicznych; 

Art. 9 ust. 2.2. Grupa 2 obejmuje wszystkie pozosta e p yny nie wymienione w 
ust. 2.1. 

§ 13. 2. 2) grupa 2 – obejmuje p yny niewymienione w pkt 1.

Art. 9 ust. 3. W przypadku gdy zbiornik jest z o ony z kilku przestrzeni, nale y
go zaliczy  do najwy szej kategorii odnosz cej si  do poszczególnych 
przestrzeni. Je eli przestrze  zawiera kilka p ynów, kategoryzacji nale y
dokona  na podstawie p ynu, dla którego wymagana jest najwy sza kategoria.

§ 15. W przypadku gdy zbiornik jest z o ony z kilku przestrzeni, zalicza si  go 
do najwy szej kategorii spo ród odnosz cych si  do poszczególnych przestrzeni; 
je eli przestrze  zawiera kilka p ynów, kategoryzacji dokonuje si  na podstawie 
p ynu, dla którego jest wymagana najwy sza kategoria.

Art. 10. ust. 1.1. Przed umieszczeniem urz dze  ci nieniowych na rynku 
wytwórca powinien przeprowadzi  na ka dym egzemplarzu urz dzenia jedn  z 
procedur oceny zgodno ci opisanych w za czniku III, zgodnie z warunkami 
podanymi w niniejszym artykule.

§ 61. 1. Producent przed wprowadzeniem urz dzenia ci nieniowego do obrotu 
powinien podda  ka dy jego egzemplarz odpowiedniej procedurze oceny 
zgodno ci, o której mowa w za czniku nr 3 do rozporz dzenia, z 
uwzgl dnieniem wymaga  okre lonych w niniejszym rozdziale.

Art. 10. ust. 1.2.  Procedury oceny zgodno ci maj ce zastosowanie do 
egzemplarza urz dzenia ci nieniowego w celu naniesienia na nim oznakowania 
CE, nale y okre li  przez kategori  wed ug art. 9, do której urz dzenie zosta o

§ 61. 2.  Procedury oceny zgodno ci maj ce zastosowanie do danego 
urz dzenia ci nieniowego w celu umieszczenia na nim oznakowania CE okre la 
si  poprzez kategori , do której urz dzenie zosta o zaliczone, zgodnie z 
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zaliczone. wymaganiami okre lonymi w § 14.

Art. 10. ust. 1.3.  Procedury oceny zgodno ci maj ce zastosowanie do 
poszczególnych kategorii s  nast puj ce :

§ 62. 1. (... patrz korelacja do art. 10 ust. 1.4 dyrektywy poni ej)
urz dzenia ci nieniowe zaliczone do:

 Kategoria I 

Modu  A

1) kategorii I poddaje si  procedurze oceny zgodno ci, stosuj c wewn trzn
kontrol  produkcji  modu  A, o którym mowa w pkt 1 za cznika nr 3 do 
rozporz dzenia;

 Kategoria II 2) kategorii II poddaje si  procedurze oceny zgodno ci, do wyboru, stosuj c:

Modu  A1  a) wewn trzn  kontrol  procesu wytwarzania z nadzorowaniem oceny 
ko cowej  modu  A1, o którym mowa w pkt 2 za cznika nr 3 do 
rozporz dzenia,

Modu  D1  b) zapewnienie jako ci produkcji  modu  D1, o którym mowa w pkt 7 
za cznika nr 3 do rozporz dzenia,

Modu  E1  c) zapewnienie jako ci wyrobu  modu  E1, o którym mowa w pkt 9 
za cznika nr 3 do rozporz dzenia;

(Art. 10. ust. 1.3)

 Kategoria III

§ 62. 1.

3) urz dzenia ci nieniowe zaliczone do kategorii III poddaje si  procedurze 
oceny zgodno ci, do wyboru, stosuj c:

Modu  B1 + D  a) badanie projektu WE  modu  B1, cznie z zapewnieniem jako ci
produkcji - modu  D, o których mowa odpowiednio w pkt 4 i 6 za cznika 
nr 3 do rozporz dzenia,

Modu  B1 + F  b) badanie projektu WE  modu  B1, cznie z weryfikacj  wyrobu  modu
F, o których mowa odpowiednio w pkt 4 i 10 za cznika nr 3 do 
rozporz dzenia,

Modu  B + E  c) badanie typu WE – modu  B, cznie z zapewnieniem jako ci wyrobu 
modu  E, o których mowa odpowiednio w pkt 3 i 8 za cznika nr 3 do 
rozporz dzenia,
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Modu  B + C1  d) badanie typu WE  modu  B, cznie ze zgodno ci  z typem  modu  C1, 
o których mowa odpowiednio w pkt 3 i 5 za cznika nr 3 do 
rozporz dzenia,

Modu  H  e) pe ne zapewnienie jako ci  modu  H, o którym mowa w pkt 12 
za cznika nr 3 do rozporz dzenia;

 Kategoria IV 4) urz dzenia ci nieniowe zaliczone do kategorii IV poddaje si  procedurze 
oceny zgodno ci, do wyboru, stosuj c:

Modu  B + D a) badanie typu WE - modu  B, cznie z zapewnieniem jako ci produkcji – 
modu  D, o których mowa odpowiednio w pkt 3 i 6 za cznika nr 3 do 
rozporz dzenia,

Modu  B + F b) badanie typu WE - modu  B, cznie z weryfikacj  wyrobu - modu  F, o 
których mowa odpowiednio w pkt 3 i 10 za cznika nr 3 do 
rozporz dzenia,

Modu  G c) weryfikacj  jednostkow  WE - modu  G, o którym mowa w pkt 11 
za cznika nr 3 do rozporz dzenia,

(Art. 10. ust. 1.3  Kategoria IV )

Modu  H1

d) pe ne zapewnienie jako ci z badaniem projektu i nadzorem specjalnym w 
ramach oceny ko cowej  modu  H1, o którym mowa w pkt 13 
za cznika nr 3 do rozporz dzenia.

Art. 10. ust. 1.4.  Urz dzenia ci nieniowe nale y podda  jednej z procedur 
oceny zgodno ci, która mo e by  wybrana przez wytwórc  spo ród procedur 
ustalonych dla kategorii, do której dane urz dzenie zosta o zaliczone. Wytwórca 
mo e równie  wybra  do stosowania jedn  z procedur odnosz cych si  do 
wy szej kategorii, je li takie istniej  dla danego przypadku. 

§ 62. 1. Odpowiednio do kategoryzacji urz dzenia ci nieniowego, o której 
mowa w rozdziale 2, producent powinien podda  urz dzenie ci nieniowe
procedurze oceny zgodno ci ustalonej dla danej kategorii urz dzenia ... (patrz 
korelacja do art. 10 ust. 1.3 dyrektywy powy ej)

2. Producent mo e wybra  jedn  z procedur odnosz cych si  do wy szej 
kategorii ni  okre lona zgodnie z rozdzia em 2, je eli takie kategorie istniej  dla 
danego przypadku.

Art. 10. ust. 1.5. W ramach procedur zapewnienia jako ci dla urz dze
kategorii III i IV, o których mowa w art. 3 ust. 1.1 lit. a, ust.  1.1 lit. b, pierwszy 

§ 63. 1. W przypadku urz dze  ci nieniowych nale cych do kategorii III i IV, o 
których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a oraz w § 9 ust. 2, jednostka 
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my lnik, oraz ust. 1.2, podczas przeprowadzania niezapowiedzianych wizytacji 
jednostka notyfikowana pobiera próbk  urz dze  z miejsc wytwarzania lub 
sk adowania w celu przeprowadzenia lub zlecenia przeprowadzenia oceny 
ko cowej, o której mowa w za czniku I pkt 3.2.2. W tym celu wytwórca 
powinien powiadomi  jednostk  notyfikowan  o planowanym harmonogramie 
zamierzonej produkcji. Jednostka notyfikowana przeprowadza co najmniej dwie 
wizytacje w pierwszym roku wytwarzania. Cz sto  kolejnych wizytacji 
jednostka notyfikowana okre la na podstawie kryteriów ustanowionych w pkt 
4.4 rozdzia ów za cznika, dotycz cych odno nych modu ów. 

notyfikowana bior ca udzia  w procedurze zapewnienia jako ci,
przeprowadzaj c niezapowiedziane wizytacje u producenta, pobiera próbk
urz dzenia ci nieniowego z miejsc jego wytwarzania lub sk adowania w celu 
przeprowadzenia lub zlecenia przeprowadzenia oceny ko cowej obejmuj cej
prób  wytrzyma o ci, o której mowa w § 45 ust. 2-4. 

2. W celu umo liwienia przeprowadzenia oceny ko cowej, o której mowa w 
ust. 1, producent powinien powiadomi  jednostk  notyfikowan  o planowanym 
harmonogramie zamierzonej produkcji urz dze  ci nieniowych. 

3. Jednostka notyfikowana przeprowadza w pierwszym roku wytwarzania co 
najmniej dwie wizytacje, o których mowa w ust. 1. 

4. Jednostka notyfikowana ustala cz sto  kolejnych wizytacji na podstawie 
kryteriów okre lonych odpowiednio w pkt 6.4.4, 7.5.4, 8.4.4, 9.5.4 oraz w pkt 
12.4.4 za cznika nr 3 do rozporz dzenia.

Art. 10. ust. 1.6. Wed ug procedury modu u H, w przypadku produkcji 
jednostkowej zbiorników i urz dze  kategorii III, o których mowa w art. 3 
ust. 1.2, jednostka notyfikowana przeprowadza ocen  ko cow  ka dego 
urz dzenia lub zleca jej przeprowadzenie, zgodnie z za cznikiem I pkt 3.2.2. W 
tym celu wytwórca powinien przekaza  jednostce notyfikowanej planowany 
harmonogram zamierzonej produkcji. 

§ 63. 5. W przypadku produkcji jednostkowej zbiorników i urz dze , o których 
mowa w § 9 ust. 2, zaliczonych do kategorii III, dla których wybrano procedur
oceny zgodno ci z zastosowaniem procedury pe nego zapewnienia jako ci - 
modu  H, o którym mowa w pkt 12 za cznika nr 3 do rozporz dzenia, 
jednostka notyfikowana przeprowadza w ramach oceny ko cowej prób
wytrzyma o ci ka dego urz dzenia lub zleca jej przeprowadzenie zgodnie z 
wymaganiami okre lonymi w § 45 ust. 2-4. W tym celu producent powinien 
przekaza  jednostce notyfikowanej planowany harmonogram zamierzonej ich 
produkcji.

Art. 10. ust. 2. Zespo y, o których mowa w art. 3 ust. 2, nale y podda
procedurze kompleksowej oceny zgodno ci, obejmuj cej:

§ 64. Zespo y urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 10, poddaje si
procedurze kompleksowej oceny zgodno ci, obejmuj cej ocen :

a) ocen  ka dego egzemplarza urz dzenia ci nieniowego o którym mowa w 
art. 3 ust. 1, wchodz cego w sk ad zespo u, niepoddawanego uprzednio 
procedurze oceny zgodno ci i nieoznakowanego oddzielnie CE; procedur

1) ka dego egzemplarza urz dzenia ci nieniowego, o którym mowa w § 9 ust. 
1-4, wchodz cego w sk ad zespo u, niepoddawanego uprzednio procedurze 
oceny zgodno ci i nieoznakowanego indywidualnie CE; procedur  oceny 
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oceny nale y okre li  na podstawie kategorii w a ciwej dla ka dego
egzemplarza urz dzenia;

zgodno ci okre la si  na podstawie kategorii w a ciwej dla ka dego
egzemplarza urz dzenia ci nieniowego;

b) ocen  po czenia ró nych elementów w zespole, o której mowa w pkt 2.3, 
2.8, i 2.9 za cznika I i któr  nale y okre li  na podstawie najwy szej 
kategorii stosuj cej si  do danego urz dzenia, ró nej od kategorii w a ciwej 
dla osprz tu zabezpieczaj cego; 

2) po czenia poszczególnych elementów w zespole odpowiednio do wymaga
okre lonych w § 27, § 32 i 33, bior c pod uwag  najwy sz  kategori
maj c  zastosowanie do danego urz dzenia ci nieniowego, z pomini ciem 
kategorii osprz tu zabezpieczaj cego;

c) ocen  zabezpieczenia zespo u przed przekroczeniem dopuszczalnych 
wielko ci parametrów roboczych, o którym mowa w pkt 2.10 i 3.2.3 
za cznika I, któr  nale y przeprowadzi  na podstawie najwy szej kategorii 
stosuj cej si  do urz dze  wymagaj cych zabezpieczenia. 

3) zabezpieczenia zespo u przed przekroczeniem okre lonych warto ci
roboczych parametrów dopuszczalnych, zgodnie z wymaganiami okre lonymi 
w § 34 i ocen  ko cow , o której mowa w § 45 ust. 6; ocen  przeprowadza 
si  na podstawie najwy szej kategorii maj cej zastosowanie do urz dze
zabezpieczanych.

Art. 10. ust. 3. Jako odst pstwo od wymaga  ust. 1 i 2, kompetentne w adze
mog , w uzasadnionych przypadkach, zezwoli  na umieszczenie na rynku i 
oddanie do u ytkowania na obszarze danego pa stwa cz onkowskiego, 
pojedynczych egzemplarzy urz dze  ci nieniowych oraz zespo ów, o których 
mowa w art. 1 ust. 2, w odniesieniu do których nie zastosowano procedur, o 
których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artyku u i których u ytkowanie ma 
znaczenie dla prac eksperymentalnych. 

§ 65. Dopuszcza si , w uzasadnionych przypadkach, za zgod  organu w a ciwej 
jednostki dozoru technicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. 
Nr 74, poz. 676), wprowadzenie do obrotu i oddanie do u ytkowania 
pojedynczych egzemplarzy urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze
ci nieniowych, w odniesieniu do których nie zastosowano procedur, o których 
mowa w § 61-64, a wykorzystywanych do prac eksperymentalnych.

Art. 10. ust. 4. Protoko y i korespondencj  dotycz c  oceny zgodno ci nale y
opracowywa  w j zyku urz dowym (j zykach urz dowych) Wspólnoty, który(e), 
zgodnie z Traktatem, mo e (mog ) by  okre lony(e) przez pa stwo 
cz onkowskie, w którym ustanowiono jednostk  odpowiedzialn  za realizacj
tych procedur, lub w j zyku zaakceptowanym przez t  jednostk .

§ 65. 2. Protoko y i korespondencje dotycz ce oceny zgodno ci sporz dza si  w 
j zyku polskim; mog  te  by  sporz dzone w j zyku zaakceptowanym przez 
jednostk  notyfikowan  odpowiedzialn  za realizowanie procedur oceny 
zgodno ci.

Art. 11. ust. 1. Europejskie uznanie materia ów okre lone w ust. 2.9 art. 1 
wystawia, na wniosek wytwórcy lub wytwórców materia ów lub urz dze ,
jedna z jednostek notyfikowanych, o których mowa w art. 12, specjalnie 
wyznaczona do tego zadania. Jednostka notyfikowana okre la i przeprowadza 
odpowiednie kontrole i badania, lub zleca ich przeprowadzenie w celu 
po wiadczenia zgodno ci rodzajów materia ów z odpowiednimi wymaganiami 
niniejszej dyrektywy; w przypadku materia ów, których stosowanie uznano za 
bezpieczne przed 29 listopada 1999 r., jednostka notyfikowana powinna 

§ 67. 1. Jednostka notyfikowana w a ciwa do sporz dzania europejskiego 
uznania materia ów wystawia na wniosek producenta lub producentów 
materia ów albo urz dze  ci nieniowych europejskie uznanie materia ów
przeznaczonych do wytwarzania urz dze  ci nieniowych, zwane dalej 
„europejskim uznaniem”. 

2. Jednostka notyfikowana, o której mowa w ust. 1, okre la i przeprowadza 
odpowiednie kontrole i badania lub zleca ich przeprowadzenie, w celu 
po wiadczenia zgodno ci rodzajów materia ów z odpowiednimi wymaganiami 
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uwzgl dni  istniej ce dane podczas po wiadczania takiej zgodno ci. okre lonymi w rozporz dzeniu. 

3. Podczas po wiadczania zgodno ci rodzajów materia ów z odpowiednimi 
wymaganiami jednostka notyfikowana, o której mowa w ust. 1, uwzgl dnia 
dane w odniesieniu do materia ów uznanych za bezpieczne do stosowania.

Art. 11. ust. 2. Przed wystawieniem europejskiego uznania materia ów,
jednostka notyfikowana powiadamia pa stwa cz onkowskie oraz Komisj
przesy aj c im odpowiednie informacje.

§ 68. 1. Przed wystawieniem europejskiego uznania materia ów jednostka 
notyfikowana, o której mowa w § 67, przesy a Komisji Europejskiej i pa stwom 
cz onkowskim Unii Europejskiej informacje o planowanym ich wystawieniu.

W ci gu trzech miesi cy pa stwo cz onkowskie lub Komisja mog  wnie
spraw  wraz z uzasadnieniem przed Sta y Komitet ustanowiony na podstawie 
art. 5 dyrektywy 83/189/EWG. W takim przypadku Komitet wydaje swoj  opini
jako piln .

—

Jednostka notyfikowana wystawia europejskie uznanie materia ów
uwzgl dniaj c, w stosownych przypadkach, opini  Komitetu oraz zg oszone 
uwagi.

§ 68. 2. Jednostka notyfikowana, wystawiaj c europejskie uznanie materia ów, 
uwzgl dnia opinie Komisji Europejskiej i uwagi pa stw cz onkowskich Unii 
Europejskiej. 

Art. 11. ust. 3. Egzemplarz europejskiego uznania materia ów, przeznaczonych 
do wytwarzania urz dze  ci nieniowych, nale y przes a  do pa stw 
cz onkowskich, jednostek notyfikowanych oraz Komisji. Komisja opublikuje w 
Dzienniku Urz dowym Wspólnot Europejskich wykaz europejskich uzna
materia ów i zapewni jego aktualizacj .

§ 68. 3. Kopie wystawionych europejskich uzna  materia ów jednostka 
notyfikowana przesy a Komisji Europejskiej i pa stwom cz onkowskim Unii 
Europejskiej oraz innym jednostkom notyfikowanym.

Art. 11. ust. 4. Materia y stosowane do wytwarzania urz dze  ci nieniowych, 
zgodne z europejskimi uznaniami materia ów, których dane opublikowano w 
Dzienniku Urz dowym Wspólnot Europejskich, nale y w domniemaniu uzna  za 
zgodne z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi podanymi w za czniku I.

§ 68. 4. Materia y stosowane do wytwarzania urz dze  ci nieniowych, zgodne z 
wykazem europejskich uzna  materia ów opublikowanym w Dzienniku 
Urz dowym Wspólnot Europejskich, uznaje si  za zgodne z odpowiednimi 
zasadniczymi wymaganiami okre lonymi w rozdziale 3.

Art. 11. ust. 5. Jednostka notyfikowana, która wystawi a europejskie uznanie 
materia ów przeznaczonych do wytwarzania urz dze  ci nieniowych, cofa takie 
uznanie, je li stwierdzi, e nie powinno by  ono wydane [1]  lub [1] gdy 
ten rodzaj materia ów obj ty jest norm  zharmonizowan . Jednostka 
notyfikowana niezw ocznie informuje pozosta e pa stwa cz onkowskie, jednostki 

§ 69. 1. Jednostka notyfikowana, która wystawi a europejskie uznanie 
materia ów przeznaczonych do wytwarzania urz dze  ci nieniowych, cofa 
uznanie, je eli stwierdzi, e nie powinno by  wydane lub gdy stosowany rodzaj 
materia ów zostanie obj ty norm  zharmonizowan .

2. Jednostka notyfikowana niezw ocznie informuje Komisj  Europejsk , pa stwa 
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notyfikowane oraz Komisj  o wszelkich wycofaniach uznania. cz onkowskie Unii Europejskiej, organ sprawuj cy nadzór nad wyrobami 
wprowadzonymi do obrotu oraz inne jednostki notyfikowane o wycofaniach 
europejskich uzna  materia ów.

Art. 12. ust. 1. Pa stwa cz onkowskie powiadomi  Komisj  i pozosta e
pa stwa cz onkowskie o jednostkach wyznaczonych do przeprowadzania 
procedur,  o których mowa w art. 10 i art. 11, cznie z okre lonymi zadaniami, 
do których wykonywania jednostki te zosta y wyznaczone i numerami 
identyfikacyjnymi nadanymi im uprzednio przez Komisj .

—

Komisja opublikuje w Dzienniku Urz dowym Wspólnot Europejskich wykaz 
jednostek notyfikowanych i ich numery identyfikacyjne oraz zadania, do których 
wykonywania zosta y notyfikowane. Komisja zapewni aktualizacj  tego wykazu.

—

Art. 12. ust. 2. Do wyznaczania jednostek pa stwa cz onkowskie powinny 
stosowa  kryteria podane w za czniku IV. Nale y przyj  w domniemaniu, e
jednostki spe niaj ce kryteria, ustanowione w odpowiednich normach 
zharmonizowanych, spe niaj  odpowiednie kryteria podane w za czniku IV.

—

Art. 12. ust. 3. Pa stwo cz onkowskie, które notyfikowa o jednostk , wycofuje 
t  notyfikacj , je li stwierdzi, e jednostka nie spe nia ju  kryteriów, o których 
mowa w ust. 2.

—

O ka dym wycofaniu notyfikacji pa stwo cz onkowskie niezw ocznie powiadamia 
pozosta e pa stwa cz onkowskie oraz Komisj .

Art. 13 ust. 1. Pa stwa cz onkowskie powiadomi  Komisj  i pozosta e pa stwa
cz onkowskie o organizacjach strony trzeciej uznanych przez te pa stwa do 
wykonywania zada , o których mowa w za czniku I, pkt 3.2.2 i 3.1.3. 

—

Komisja opublikuje w Dzienniku Urz dowym Wspólnot Europejskich wykaz 
uznanych organizacji wraz z zadaniami, do których wykonywania zosta y
uznane. Komisja zapewni aktualizacj  tego wykazu. 
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Art. 13 ust. 2. Do uznawania organizacji pa stwa cz onkowskie zastosuj
kryteria podane w za czniku IV. Nale y przyj  w domniemaniu, e organizacje 
spe niaj ce kryteria, ustanowione w odpowiednich normach zharmonizowanych, 
spe niaj  odpowiednie kryteria podane w za czniku IV. 

—

Art. 13 ust. 3. Pa stwo cz onkowskie, które uzna o dan  organizacj , wycofuje 
uznanie, je li stwierdzi, e organizacja ta nie spe nia ju  wymaga , o których 
mowa w ust. 2. 

—

O ka dym wycofaniu uznania pa stwo cz onkowskie niezw ocznie powiadamia 
pozosta e pa stwa cz onkowskie i Komisj .

Art. 14 ust. 1. W drodze odst pstwa od postanowie  dotycz cych zada
wykonywanych przez jednostki notyfikowane, pa stwa cz onkowskie mog  na 
swoich obszarach zezwoli  u ytkownikom urz dze  ci nieniowych lub zespo ów
urz dze  ci nieniowych, o których mowa w art. 1, na umieszczanie tych 
urz dze  lub zespo ów na rynku oraz oddawanie ich do u ytkowania, je eli ich 
zgodno  z wymaganiami zasadniczymi zosta a oceniona przez jednostki 
kontroluj ce u ytkownika, wyznaczone zgodnie z kryteriami, o których mowa w 
ust. 8. 

—

Art. 14 ust. 2. Je li pa stwo cz onkowskie wyznaczy o jednostki kontroluj ce 
u ytkownika zgodnie z kryteriami ustalonymi w niniejszym artykule, nie mo e
ono, na podstawie zagro e  spowodowanych ci nieniem, zakazywa , ogranicza
lub utrudnia  umieszczania na rynku lub oddawania do u ytkowania na 
warunkach okre lonych w niniejszym artykule, urz dze  ci nieniowych lub ich 
zespo ów, których zgodno  zosta a oceniona przez jednostk  kontroluj c
u ytkownika wyznaczon  przez inne pa stwo cz onkowskie zgodnie z kryteriami 
podanymi w niniejszym artykule. 

—

Art. 14 ust. 3. Na urz dzeniach ci nieniowych i zespo ach, których zgodno
zosta a oceniona przez jednostk  kontroluj c  u ytkownika, nie nale y
umieszcza  oznakowania CE. 

—



26

Wymagania dyrektywy 97/23/EWG Wymagania rozporz dzenia

Art. 14 ust. 4. Urz dzenia ci nieniowe i ich zespo y, o których mowa, mog
by  u ytkowane wy cznie w zak adach funkcjonuj cych w ramach 
przedsi biorstwa, w którego sk ad wchodzi jednostka kontroluj ca u ytkownika. 
Przedsi biorstwo takie powinno stosowa  wspóln  polityk  bezpiecze stwa w 
odniesieniu do specyfikacji technicznych dotycz cych projektowania, 
wytwarzania, kontroli, konserwacji i u ytkowania urz dze  ci nieniowych i ich 
zespo ów. 

—

Art. 14 ust. 5. Jednostki kontroluj ce u ytkownika powinny dzia a  wy cznie
dla przedsi biorstwa, do którego przynale .

—

Art. 14 ust. 6. Procedurami oceny zgodno ci stosowanymi przez jednostki 
kontroluj ce u ytkownika powinny by  modu y A1, C1, F i G opisane w 
za czniku III. 

—

Art. 14 ust. 7. Pa stwa cz onkowskie powiadomi  pozosta e pa stwa 
cz onkowskie oraz Komisj  o notyfikowanych jednostkach kontroluj cych 
u ytkownika, zadaniach do których zosta y one wyznaczone oraz, dla ka dej
jednostki kontroluj cej, podadz  wykaz zak adów spe niaj cych postanowienia 
ust. 4. 

—

Art. 14 ust. 8. Przy wyznaczaniu jednostek kontroluj cych u ytkownika 
pa stwa cz onkowskie b d  stosowa  kryteria podane w za czniku V oraz 
zapewni , e przedsi biorstwa, w których sk ad wchodz  te jednostki, b d
stosowa  kryteria, o których mowa w drugim zdaniu ust. 4. 

—

Art. 14 ust. 9. Pa stwo cz onkowskie, które notyfikowa o jednostk
kontroluj c  u ytkownika, wycofa notyfikacj , je li stwierdzi e jednostka 
kontroluj ca u ytkownika nie spe nia ju  kryteriów, o których mowa w ust. 8, i 
powiadamia o tym pozosta e pa stwa cz onkowskie oraz Komisj .

—

Art. 14 ust. 10. Komisja b dzie monitorowa a wyniki stosowania niniejszego 
artyku u i oceni je po trzech latach od daty okre lonej w art. 20 ust. 3. W tym 
celu pa stwa cz onkowskie prze l  do Komisji wszelkie u yteczne informacje 
dotycz ce wdra ania niniejszego artyku u. Je eli oka e si  to niezb dne, do 

—
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oceny nale y do czy  propozycje zmian do dyrektywy. 

Art. 15 ust. 1. Oznakowanie CE sk ada si  z liter „CE”, zgodnie z wzorem 
podanym w za czniku VI. 

§ 12. 5. Wzór oznakowania CE okre la za cznik nr 1 do rozporz dzenia.

Do oznakowania CE nale y do czy  numer identyfikacyjny, o którym mowa w 
art. 12 ust. 1, jednostki notyfikowanej uczestnicz cej w kontroli wytwarzania.

§ 12. 2. Po prawej stronie oznakowania CE umieszcza si  numer 
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej uczestnicz cej odpowiednio w kontroli 
wytwarzania urz dzenia ci nieniowego lub zespo u urz dzenia ci nieniowego.

Art. 15 ust. 2. Oznakowanie CE nale y nanie  w widocznej, atwo czytelnej i 
nie cieralnej postaci na ka dym:
 egzemplarzu urz dze  ci nieniowych, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub 
 zespole, o którym mowa w art. 3 ust. 2,

§ 12. 1. Na ka dym egzemplarzu urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 
9, oraz na zespo ach urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 10, których 
budow  zako czono lub których stan umo liwia ocen  ko cow , o której mowa 
w § 44, umieszcza si  oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwa y.

którego budowa zosta a zako czona lub którego stan umo liwia ocen  ko cow
opisan  w pkt 3.2 za cznika I.

j.w.

Art. 15 ust. 3. Nanoszenie oznakowania CE na poszczególnych egzemplarzach 
urz dze  ci nieniowych tworz cych zespó ,  o którym mowa w art. 3 ust. 2, nie 
jest konieczne. Przy budowie zespo u z poszczególnych egzemplarzy urz dze
ci nieniowych z naniesionym ju  oznakowaniem CE, oznakowanie to nale y
zachowa .

§ 12. 3. Nie jest wymagane umieszczanie oznakowania CE na poszczególnych 
egzemplarzach urz dze  ci nieniowych tworz cych zespó , o którym mowa w § 
10. W przypadku gdy na poszczególnych egzemplarzach urz dze  ci nieniowych 
przeznaczonych do budowy zespo u urz dze  ci nieniowych umieszczono ju
oznakowanie CE, oznakowanie to nale y zachowa .

Art. 15 ust. 4. W przypadkach, gdy urz dzenia ci nieniowe lub ich zespo y
podlegaj  innym dyrektywom dotycz cym innych zagadnie , które tak e
przewiduj  naniesienie oznakowania CE, to oznakowanie to wskazuje, e
urz dzenia ci nieniowe lub ich zespo y s  równie  przyj te w domniemaniu za 
zgodne z postanowieniami tych pozosta ych dyrektyw.

§ 8. 1. Je eli do urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze  ci nieniowych 
maj  zastosowanie tak e odr bne przepisy, które przewiduj  naniesienie 
oznakowania CE, oznakowanie mo e by  naniesione pod warunkiem, e
urz dzenie ci nieniowe i zespó  urz dze  ci nieniowych spe niaj  równie
wymagania okre lone w tych przepisach.

Jednak e, je li co najmniej jedna z tych dyrektyw zezwala wytwórcy, w okresie 
przej ciowym, na wybór przyj tych ustale , oznakowanie CE wskazuje 
zgodno  wy cznie z dyrektywami zastosowanymi przez wytwórc . W takich 
przypadkach nale y poda  w dokumentach, ostrze eniach lub instrukcjach, 
wymaganych przez te dyrektywy i towarzysz cych urz dzeniom ci nieniowym 
lub ich zespo om, szczegó owe informacje o zastosowanych dyrektywach, 
zgodnie z ich publikacj  w Dzienniku Urz dowym Wspólnot Europejskich.

§ 8. 2. Je eli co najmniej jeden z przepisów, o których mowa w ust. 1, pozwala 
producentowi, w okresie przej ciowym okre lonym w tych przepisach, na wybór 
innych przepisów, oznakowanie CE powinno wskazywa  zgodno  tylko z tymi 
przepisami, które zastosowa  producent. W takim przypadku producent 
powinien poda  szczegó owe dane o zastosowanych przepisach w do czanych 
do urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze  ci nieniowych dokumentach, 
ostrze eniach lub instrukcjach, wymaganych przez te przepisy.
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Art. 15 ust. 5. Zabrania si  nanoszenia na urz dzenia ci nieniowe lub zespo y
oznakowa , które mog yby wprowadzi  w b d strony trzecie co do znaczenia 
lub formy oznakowania CE. Na urz dzeniach ci nieniowych lub zespo ach mo e
by  umieszczane ka de inne oznaczenie, pod warunkiem e widoczno  i 
czytelno  oznakowania CE nie zostanie w ten sposób ograniczona.

§ 12. 4. Nie umieszcza si  na urz dzeniach ci nieniowych i zespo ach urz dze
ci nieniowych oznakowa , które mog yby wprowadzi  w b d strony trzecie co 
do znaczenia lub formy oznakowania CE. Na urz dzeniach ci nieniowych i 
zespo ach urz dze  ci nieniowych mo e by  umieszczane ka de inne 
oznaczenie pod warunkiem, e widoczno  i czytelno  oznakowania CE nie 
zostanie ograniczona.

Art. 16. Nie naruszaj c postanowie  art. 8: 

a) je eli pa stwo cz onkowskie stwierdzi, e oznakowanie CE zosta o naniesione 
bezpodstawnie, wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony 
we Wspólnocie jest zobowi zany do doprowadzenia wyrobu do zgodno ci z 
postanowieniami dotycz cymi oznakowania CE i do zaprzestania naruszania 
prawa na warunkach okre lonych przez pa stwo cz onkowskie; 

b) je eli niezgodno  b dzie si  utrzymywa a, pa stwo cz onkowskie podejmie 
w a ciwe kroki w celu ograniczenia lub zakazu umieszczania na rynku 
kwestionowanego wyrobu lub zapewni, e b dzie on wycofany z rynku 
zgodnie z procedurami ustanowionymi w art. 8.

—

Art. 17. Pa stwa cz onkowskie podejm  odpowiednie kroki w celu popierania 
wzajemnej wspó pracy mi dzy w adzami odpowiedzialnymi za wdra anie 
niniejszej dyrektywy oraz wzajemnego przekazywania informacji i informowania 
Komisji w celu wspomagania funkcjonowania niniejszej dyrektywy.

—

Art. 18. Ka da decyzja podj ta na podstawie niniejszej dyrektywy, która 
ogranicza umieszczanie na rynku i oddawanie do u ytkowania lub narzuca 
wycofanie z rynku urz dze  ci nieniowych lub ich zespo ów, powinna podawa
dok adne podstawy jej podj cia. Decyzj  tak  nale y niezw ocznie poda  do 
wiadomo ci stronie zainteresowanej z jednoczesnym poinformowaniem jej o 
odwo awczych rodkach prawnych przys uguj cych jej zgodnie z prawami 
obowi zuj cych w danym pa stwie cz onkowskim oraz o terminach, jakie 
obowi zuj  przy korzystaniu z tych rodków.

—
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Art. 19. Od dnia 29 listopada 1999 r. przestaje obowi zywa  art. 22 dyrektywy 
76/767/EWG w odniesieniu do urz dze  ci nieniowych i ich zespo ów obj tych 
niniejsz  dyrektyw .

—

Art. 20. ust. 1. Do dnia 29 maja 1999 r. pa stwa cz onkowskie przyjm  i 
opublikuj  ustawy, rozporz dzenia i przepisy administracyjne konieczne do 
wdro enia niniejszej dyrektywy i niezw ocznie poinformuj  o tym Komisj .

—

(Art. 20. ust. 1.) Przyj te przez pa stwo cz onkowskie rodki, o których mowa 
w pierwszym akapicie, powinny zawiera  odniesienie do niniejszej dyrektywy 
lub odniesienie takie powinno by  zamieszczone w ich urz dowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia b d  ustalone przez pa stwa 
cz onkowskie.

—

Pa stwa cz onkowskie wdro  takie postanowienia z dniem 29 listopada 1999 r.

Art. 20. ust. 2. Pa stwa cz onkowskie przeka  Komisji teksty postanowie
prawa krajowego przyj te w dziedzinie obj tej niniejsz  dyrektyw .

—

Art. 20. ust. 3. Pa stwa cz onkowskie zezwol  do dnia 29 maja 2002 r. na 
umieszczanie na rynku urz dze  ci nieniowych i ich zespo ów, zgodnych z 
przepisami obowi zuj cymi na ich terytorium w dniu wej cia w ycie niniejszej 
dyrektywy oraz zezwol  na oddawanie takich urz dze  i zespo ów do 
u ytkowania po 29 maja 2002 r.

—

Art. 21. Niniejsza dyrektywa jest skierowana do pa stw cz onkowskich. — 

ZI. UW.1. Zobowi zania wynikaj ce z zasadniczych wymaga  dotycz cych 
urz dze  ci nieniowych wymienionych w niniejszym za czniku odnosz  si
równie  do ich zespo ów, je eli wyst puj  tam odpowiednie zagro enia.

§ 60. Przepisy niniejszego rozdzia u stosuje si  odpowiednio do zespo ów 
urz dze  ci nieniowych.

ZI. UW.2. Wymagania zasadnicze podane w dyrektywie s  obowi zkowe. Patrz § 7. ust. 1. 

Zobowi zania na o one w niniejszych wymaganiach zasadniczych maj
zastosowanie tylko wtedy, gdy w rozpatrywanych urz dzeniach ci nieniowych 
istnieje odpowiednie zagro enie, gdy s  one u ytkowane w warunkach daj cych 

§ 17. 1. Zasadnicze wymagania w zakresie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
maj  zastosowanie tylko wówczas, gdy urz dzenie ci nieniowe stwarza 
odpowiednie zagro enie zwi zane z jego u ytkowaniem w warunkach daj cych 
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si  w uzasadniony sposób przewidzie  przez wytwórc . si  w sposób uzasadniony przewidzie  przez producenta.

ZI. UW.3. Wytwórca jest zobowi zany do przeprowadzenia analizy zagro e  w 
celu zidentyfikowania tych, które odnosz  si  do wytwarzanych przez niego 
urz dze  ze wzgl du na ci nienie; projektuj c i wytwarzaj c je, wytwórca 
powinien uwzgl dni  wyniki tej analizy.

§ 17. 2. Producent powinien przeprowadzi  analiz  zagro e , w celu 
zidentyfikowania zagro e  odnosz cych si  do danego urz dzenia ze wzgl du
na panuj ce w nim ci nienie. Producent powinien zaprojektowa  i wykona
urz dzenie, bior c pod uwag  wyniki dokonanej analizy.

ZI. UW.4. Wymagania zasadnicze nale y interpretowa  i stosowa  w taki 
sposób, aby uwzgl dnia  stan techniki i aktualn  praktyk  post powania 
podczas projektowania i wytwarzania, jak te  aspekty techniczne i ekonomiczne 
spójne z wysokim stopniem ochrony zdrowia i bezpiecze stwa.

—

ZI. 1.1. Urz dzenia ci nieniowe nale y projektowa , wytwarza , kontrolowa
oraz, je li ma to zastosowanie, wyposa a  i instalowa  w sposób zapewniaj cy 
ich bezpiecze stwo po oddaniu do u ytku zgodnie z instrukcjami wytwórcy lub 
w warunkach daj cych si  przewidzie  w sposób uzasadniony. 

§ 18. 1. Urz dzenia ci nieniowe powinny by  zaprojektowane, wytworzone, 
kontrolowane oraz, je eli ma to zastosowanie, wyposa one i zainstalowane w 
taki sposób, aby po oddaniu do u ytkowania zgodnego z instrukcjami 
producenta lub w warunkach, które w sposób uzasadniony mo na przewidzie ,
by y bezpieczne.

ZI. 1.2. Wybieraj c najbardziej odpowiednie rozwi zania, wytwórca powinien 
stosowa  poni sze zasady w nast puj cej kolejno ci:

§ 18. 2. Producent, w celu spe nienia wymagania, o którym mowa w ust. 1, 
powinien zastosowa  odpowiednie rozwi zania, uwzgl dniaj c zasady 
dotycz ce:

 usun  zagro enia lub je zmniejszy  tak dalece, jak to jest praktycznie 
mo liwe i uzasadnione,

1) wyeliminowania lub zminimalizowania zagro e ;

 zastosowa  odpowiednie rodki chroni ce przed  zagro eniami, których nie 
mo na wyeliminowa ,

2) zastosowania koniecznych rodków ochronnych w stosunku do zagro e ,
których nie mo na wyeliminowa ;

 w odpowiednich przypadkach, informowa  u ytkowników o zagro eniach 
szcz tkowych i wskaza  czy konieczne jest podj cie odpowiednich rodków
specjalnych w celu zmniejszenia ryzyka podczas instalowania i / lub 
u ytkowania.

3) informowania u ytkowników o zagro eniach, które nie zosta y
wyeliminowane, i wskazania, czy jest konieczne zastosowanie odpowiednich 
rodków specjalnych w celu zmniejszenia ryzyka podczas instalowania i 

u ytkowania urz dze .

ZI. 1.3. Je eli znana jest mo liwo  niew a ciwego u ytkowania urz dze
ci nieniowych lub mo na j  jednoznacznie przewidzie , wówczas nale y je 
projektowa  w sposób zapobiegaj cy niebezpiecze stwu spowodowanemu 

§ 19. W przypadku gdy mo na przewidzie  niew a ciwe u ytkowanie urz dze
ci nieniowych, powinny by  one zaprojektowane w sposób zapobiegaj cy
niebezpiecze stwu spowodowanemu takim u ytkowaniem. Je eli 
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takim u ytkowaniem lub, je eli jest to niemo liwe, nale y do czy  do 
urz dzenia odpowiednie ostrze enie zabraniaj ce jego u ytkowania w taki 
sposób.

zaprojektowanie urz dzenia w taki sposób nie jest mo liwe, powinny by
do czone do niego ostrze enia zabraniaj ce u ytkowania w niew a ciwy 
sposób.

ZI. 2.1. Urz dzenia ci nieniowe powinny by  prawid owo zaprojektowane, z 
uwzgl dnieniem wszelkich odpowiednich czynników w celu zapewnienia 
bezpiecze stwa tych urz dze  przez ich ca y przewidywany czas ycia.

§ 20. 1. Urz dzenia ci nieniowe powinny by  zaprojektowane z uwzgl dnieniem 
istotnych czynników w taki sposób, aby zapewnione by o bezpiecze stwo przez 
ca y przewidywany czas ycia tych urz dze .

(ZI. 2.1.) W projekcie nale y zastosowa  odpowiednie wspó czynniki 
bezpiecze stwa, stosuj c wszechstronne znane metody uwzgl dniaj ce w 
sposób spójny odpowiednie zapasy bezpiecze stwa w stosunku do wszystkich 
rodzajów uszkodze  zwi zanych z urz dzeniem.

§ 20. 2. Podczas projektowania urz dze  ci nieniowych nale y uwzgl dni
odpowiednie wspó czynniki bezpiecze stwa, stosuj c kompleksowe metody, o 
których wiadomo, e w sposób spójny zapewniaj  odpowiednie zapasy 
bezpiecze stwa w odniesieniu do wszystkich rodzajów uszkodze  urz dze .

ZI. 2.2.1. Urz dzenia ci nieniowe nale y projektowa  z uwzgl dnieniem
obci e  odpowiadaj cych ich przewidywanemu u ytkowaniu oraz innym 
daj cym si  przewidzie  w sposób uzasadniony warunkom pracy. W 
szczególno ci nale y uwzgl dni  nast puj ce czynniki: 

§ 21. 1. Podczas projektowania urz dze  ci nieniowych powinny zosta
uwzgl dnione obci enia odpowiadaj ce ich przewidywanemu u ytkowaniu oraz 
daj ce si  w sposób racjonalny przewidzie  warunki pracy urz dze ; w 
szczególno ci uwzgl dnia si  takie czynniki, jak:

 ci nienie wewn trzne/zewn trzne, 1) ci nienie wewn trzne i zewn trzne;

 temperatury otoczenia i temperatury robocze, 2) temperatury otoczenia i temperatury robocze;

 ci nienie statyczne oraz masa zawarto ci w warunkach pracy i w warunkach 
bada ,

3) ci nienie statyczne oraz mas  zawartej substancji w warunkach pracy i 
bada ;

 obci enia wyst puj ce podczas transportu, spowodowane wiatrem lub 
trz sieniem ziemi, 

4) obci enia ruchem, wiatrem, trz sieniem ziemi;

 si y reakcji i momenty pochodz ce od podpór, zamocowa , ruroci gów, itp., 5) si y reakcji i momenty pochodz ce od takich konstrukcji jak: podpory, 
zamocowania oraz ruroci gi;

 korozj , erozj , zm czenie, itp. 6) korozj , erozj , zm czenie i inne;

 rozk ad p ynów nietrwa ych. 7) rozk ad p ynów nietrwa ych.
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Nale y uwzgl dni  ró ne obci enia mog ce pojawi  si  jednocze nie, bior c
pod uwag  prawdopodobie stwo ich jednoczesnego wyst pienia.

§ 21. 2. Podczas projektowania urz dze  ci nieniowych nale y uwzgl dni
mo liwo  jednoczesnego wyst pienia ró nych obci e , o których mowa w ust. 
1.

ZI. 2.2.2. Projektowanie zapewniaj ce odpowiedni  wytrzyma o  powinno by
oparte:

§ 22. W celu zapewnienia odpowiedniej wytrzyma o ci urz dze  ci nieniowych, 
podczas ich projektowania, nale y zastosowa  metody:

 zasadniczo na metodzie obliczeniowej opisanej w pkt 2.2.3, w razie potrzeby 
uzupe nionej metod  do wiadczaln  opisan  w pkt 2.2.4, lub 

1) obliczeniow , o której mowa w § 23 25; metod  t  mo na uzupe ni
metod  do wiadczaln , o której mowa w § 26, lub

 na do wiadczalnej metodzie projektowania bez oblicze , opisanej w 
pkt 2.2.4, je eli iloczyn najwy szego dopuszczalnego ci nienia PS i 
pojemno ci V jest mniejszy ni  6 000 bar  L, lub iloczyn PS  DN jest 
mniejszy ni   3 000 bar. 

2) do wiadczaln , bez oblicze , o której mowa w § 26, w przypadku gdy 
iloczyn najwy szego dopuszczalnego ci nienia PS i pojemno ci V jest 
mniejszy ni  6.000 bar x litr lub iloczyn najwy szego dopuszczalnego 
ci nienia PS i wymiaru nominalnego DN jest mniejszy ni  3.000 barów.

ZI. 2.2.3. Metoda obliczeniowa
(a) Obci enie c i nieniem oraz inne aspekty obci enia § 23. Podczas projektowania urz dze  ci nieniowych z zastosowaniem metody 

obliczeniowej nale y uwzgl dnia  w szczególno ci obci enie ci nieniem oraz 
inne aspekty obci enia, przy czym: 

Dopuszczalne napr enia w urz dzeniach ci nieniowych powinny by
ograniczone, uwzgl dniaj c daj ce si  przewidzie  w sposób uzasadniony 
rodzaje uszkodze  w warunkach pracy. W tym celu nale y zastosowa
wspó czynniki bezpiecze stwa ca kowicie eliminuj ce niepewno  wynikaj c  z 
wytwarzania, rzeczywistych warunków pracy, napr e , modeli obliczeniowych 
oraz w asno ci i zachowania si  materia u.

1) w urz dzeniach ci nieniowych i zespo ach urz dze  ci nieniowych warto
dopuszczalnych napr e  powinna by  ograniczona, uwzgl dniaj c, mo liwe 
do przewidzenia w sposób uzasadniony, rodzaje uszkodze  w warunkach 
pracy; w tym celu nale y stosowa  w obliczeniach takie wspó czynniki 
bezpiecze stwa, które pozwalaj  na ca kowite wyeliminowanie niepewno ci
wynikaj cej z procesu wytwarzania, rzeczywistych warunków pracy, 
napr e , modeli obliczeniowych oraz w a ciwo ci i zachowania si
materia u;

Metody obliczeniowe powinny zapewnia  wystarczaj cy zapas bezpiecze stwa, 
spójny, tam gdzie ma to zastosowanie, z wymaganiami rozdzia u 7. 

2) metody obliczeniowe powinny zapewnia  odpowiedni zapas bezpiecze stwa, 
o którym mowa w § 20, oraz, o ile ma to zastosowanie, uwzgl dnia
wymagania okre lone w § 54 60;
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Wymagania okre lone powy ej mog  zosta  spe nione przez odpowiednie 
zastosowanie jednej z podanych ni ej metod, stosuj c j , je li to niezb dne,
jako uzupe nienie innej metody lub w kombinacji z inn  metod :

3) wymagania, o których mowa w pkt 1 i 2, mo na spe ni , stosuj c
odpowiednio jedn  z metod projektowania na podstawie: wzorów, analizy 
oraz mechaniki p kania; metody te mog  by  stosowane cznie.

 projektowanie na podstawie wzorów, 

 projektowanie na podstawie analizy, 

 projektowanie na podstawie mechaniki p kania;

(ZI. 2.2.3. Metoda obliczeniowa) 
(b) W y t r  z y m a  o 
W celu okre lenia wytrzyma o ci danego urz dzenia ci nieniowego, nale y
zastosowa  w a ciwe obliczenia projektowe. 

§ 24. 1. Podczas projektowania urz dze  ci nieniowych z zastosowaniem 
metody obliczeniowej nale y wykona  w a ciwe obliczenia projektowe w celu 
okre lenia wytrzyma o ci danych urz dze  ci nieniowych, w szczególno ci 
maj c na wzgl dzie, e:

W szczególno ci : 

— ci nienia obliczeniowe nie mog  by  ni sze ni  najwy sze ci nienia
dopuszczalne, przy czym  nale y uwzgl dni  statyczne i dynamiczne 
ci nienie p ynu oraz rozk ad p ynów nietrwa ych. W przypadku zbiornika 
podzielonego na oddzielne przestrzenie ci nieniowe, przegrod  nale y
zaprojektowa  na podstawie najwy szego mo liwego ci nienia w danej 
przestrzeni i najni szego mo liwego ci nienia w przestrzeni s siaduj cej, 

1) ci nienie obliczeniowe nie mo e by  ni sze ni  najwy sze ci nienie 
dopuszczalne, przy czym nale y uwzgl dni  statyczne i dynamiczne ci nienie 
p ynu oraz rozk ad p ynów nietrwa ych; w przypadku zbiornika podzielonego 
na oddzielne przestrzenie ci nieniowe, przegrod  nale y zaprojektowa  na 
podstawie najwy szego mo liwego ci nienia w danej przestrzeni i 
najni szego mo liwego ci nienia w przestrzeni s siaduj cej;

— temperatury obliczeniowe nale y przyjmowa  z odpowiednimi zapasami 
bezpiecze stwa, 

2) temperatury obliczeniowe powinny zapewni  odpowiedni zapas 
bezpiecze stwa;

— w projekcie nale y odpowiednio uwzgl dni  wszystkie mo liwe kombinacje 
temperatury i ci nienia, które mog yby zaistnie  w danym urz dzeniu w 
warunkach pracy daj cych si  przewidzie  w sposób uzasadniony, 

3) w projekcie nale y uwzgl dni  wszystkie mo liwe kombinacje temperatury i 
ci nienia, które mog yby wyst pi  w danym urz dzeniu ci nieniowym w 
warunkach pracy daj cych si  w sposób uzasadniony przewidzie ;

— napr enia maksymalne i warto ci szczytowe spi trze  napr e  nale y
utrzymywa  w bezpiecznych granicach, 

4) napr enia maksymalne i warto ci szczytowe spi trze  napr e  nale y
utrzymywa  w bezpiecznych granicach;
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— w obliczeniach obci enia ci nieniem nale y przyjmowa  warto ci w a ciwe 
dla w asno ci materia u oparte o udokumentowane dane, z 
uwzgl dnieniem postanowie  podanych w rozdziale 4 wraz z odpowiednimi 
wspó czynnikami bezpiecze stwa. Nale y uwzgl dnia  nast puj ce
w asno ci materia u, je li maj  one zastosowanie: 

5) w obliczeniach obci enia ci nieniem nale y przyjmowa  warto ci w a ciwe 
dla materia u, na podstawie udokumentowanych danych, uwzgl dniaj cych 
wymagania okre lone w § 49 51 wraz z odpowiednimi wspó czynnikami 
bezpiecze stwa. 

§ 24. 2. W a ciwo ci materia u, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 
przeznaczonego do wykonania urz dzenia ci nieniowego ocenia si , o ile ma to 
zastosowanie, z uwzgl dnieniem:

 odpowiednio, granic  plastyczno ci lub umown  granic  plastyczno ci 
przy wyd u eniu 0,2% lub 1,0% w temperaturze obliczeniowej, 

1) odpowiednio, granicy plastyczno ci lub umownej granicy plastyczno ci przy 
wyd u eniu 0,2% lub 1,0% w temperaturze obliczeniowej;

 wytrzyma o  na rozci ganie, 2) wytrzyma o ci na rozci ganie;

 wytrzyma o  zale n  od czasu, tj. wytrzyma o  na pe zanie, 3) wytrzyma o ci na pe zanie;

 dane zm czeniowe, 4) danych zm czeniowych;

 modu  Younga (modu  spr ysto ci), 5) modu u spr ysto ci Younga;

 odpowiedni stopie  odkszta cenia plastycznego, 6) odpowiedniego stopnia odkszta cenia plastycznego;

 udarno , 7) udarno ci;

 odporno  na p kanie; 8) odporno ci na p kanie.

— do w asno ci materia u nale y stosowa  odpowiednie wspó czynniki 
wytrzyma o ciowe z czy, zale ne na przyk ad od rodzaju bada
nieniszcz cych, od czonych materia ów oraz od przewidywanych 
warunków pracy; 

§ 24. 3. Okre laj c w a ciwo ci materia u, nale y zastosowa  odpowiednie 
wspó czynniki wytrzyma o ciowe z czy zale ne od takich czynników jak: rodzaj 
bada  nieniszcz cych, rodzaj czonych materia ów oraz przewidywane warunki 
pracy.
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— w projekcie nale y odpowiednio uwzgl dni  wszystkie mechanizmy 
degradacji daj ce si  przewidzie  w sposób uzasadniony (np. korozj ,
pe zanie, zm czenie) wspó miernie do przewidywanego zastosowania 
urz dzenia. W instrukcji, o której mowa w pkt 3.4 nale y zwróci  uwag  na 
szczególne dane projektowe, maj ce wp yw na czas ycia urz dze , na 
przyk ad:

§ 24. 4. W projekcie urz dzenia ci nieniowego nale y odpowiednio uwzgl dni
wszystkie mechanizmy degradacji, daj ce si  przewidzie  w sposób 
uzasadniony i wspó mierny do przewidywanego zastosowania urz dzenia, takie 
jak: korozja, pe zanie oraz zm czenie. W instrukcjach, o których mowa w § 48, 
nale y zamie ci  szczególne dane projektowe, zwi zane z czasem ycia 
urz dzenia, w szczególno ci w przypadku:

 w przypadku pe zania: projektowan  liczb  godzin pracy w okre lonych 
temperaturach, 

1) pe zania  projektowan  liczb  godzin pracy urz dzenia w okre lonych 
temperaturach;

 w przypadku zm czenia: projektowan  liczb  cykli przy okre lonych 
poziomach napr e ,

2) zm czenia  projektowan  liczb  cykli przy okre lonych poziomach 
napr e ;

 w przypadku korozji: projektowany naddatek na korozj ; 3) korozji – projektowany naddatek na korozj .

(ZI. 2.2.3. Metoda obliczeniowa)
(c) Aspekty stateczno ci
W przypadkach gdy obliczona grubo  nie zapewnia odpowiedniej stateczno ci
konstrukcji, nale y podj  odpowiednie rodki zaradcze, uwzgl dniaj c ryzyko 
wyst puj ce podczas transportu i przemieszczania. 

§ 25. Podczas projektowania urz dzenia ci nieniowego z zastosowaniem 
metody obliczeniowej nale y uwzgl dnia  stateczno  konstrukcji. Je eli 
obliczona grubo cianki nie zapewnia odpowiedniej stateczno ci konstrukcji, 
nale y podj  odpowiednie rodki zaradcze, uwzgl dniaj c ryzyko wyst puj ce 
podczas transportu i przemieszczania urz dzenia ci nieniowego.

ZZII.. 22..22..44.. DDoo wwiiaaddcczzaallnnaa mmeettooddaa pprroojjeekkttoowwaanniiaa

MMoo nnaa ddookkoonnaa wwaalliiddaaccjjii pprroojjeekkttuu uurrzz ddzzeenniiaa ww ccaa oo ccii lluubb cczz cciioowwoo pprrzzeezz
zzaassttoossoowwaanniiee ooddppoowwiieeddnniieeggoo pprrooggrraammuu bbaaddaa pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyycchh nnaa
rreepprreezzeennttaattyywwnneejj pprróóbbccee uurrzz ddzzee lluubb kkaatteeggoorriiii uurrzz ddzzee ..

§ 26. 1. Podczas projektowania urz dzenia ci nieniowego z zastosowaniem 
metody do wiadczalnej mo na dokona  walidacji projektu w ca o ci lub 
cz ciowo za pomoc  odpowiedniego programu bada  przeprowadzonego na 
reprezentatywnej próbce urz dze  lub kategorii urz dze .

PPrrooggrraamm bbaaddaa ppoowwiinniieenn bbyy jjeeddnnoozznnaacczznniiee uussttaalloonnyy pprrzzeedd iicchh rroozzppoocczz cciieemm ii
zzaaaakkcceeppttoowwaannyy pprrzzeezz jjeeddnnoossttkk nnoottyyffiikkoowwaann ooddppoowwiieeddzziiaallnn zzaa rreeaalliizzaaccjj

§ 26. 2. Program bada , o którym mowa w ust. 1, powinien by  ustalony przed 
rozpocz ciem bada  oraz zaakceptowany przez jednostk  notyfikowan
odpowiedzialn  za realizacj  procedury oceny zgodno ci wed ug modu u
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mmoodduu uu oocceennyy zzggooddnnoo ccii pprroojjeekkttuu,, jjee llii mmoodduu ttaakkii jjeesstt ssttoossoowwaannyy.. badania projektu WE, o którym mowa w pkt 4 za cznika nr 3 do 
rozporz dzenia, je eli modu  taki zosta  zastosowany.

WW pprrooggrraammiiee nnaallee yy uussttaallii wwaarruunnkkii bbaaddaa oorraazz kkrryytteerriiaa pprrzzyyjj cciiaa lluubb
ooddrrzzuucceenniiaa.. PPrrzzeedd rroozzppoocczz cciieemm bbaaddaa nnaallee yy zzmmiieerrzzyy rrzzeecczzyywwiissttee wwaarrttoo ccii
ppooddssttaawwoowwyycchh wwyymmiiaarróóww ii ww aassnnoo ccii mmaatteerriiaa óóww,, zz kkttóórryycchh wwyykkoonnaannoo
pprrzzeezznnaacczzoonnee ddoo bbaaddaa uurrzz ddzzeenniiee..

§ 26. 3. W programie bada  nale y okre li  warunki bada  oraz kryteria 
przyj cia lub odrzucenia urz dzenia ci nieniowego. 

§ 26. 4. Przed rozpocz ciem bada  powinny by  zmierzone rzeczywiste 
warto ci podstawowych wymiarów i w a ciwo ci materia ów, z których 
wykonano urz dzenie przeznaczone do bada .

JJee eellii jjeesstt ttoo ww aa cciiwwee,, ww ttrraakkcciiee pprrzzeepprroowwaaddzzaanniiaa bbaaddaa nnaallee yy uummoo lliiwwii
oobbsseerrwwaaccjj kkrryyttyycczznnyycchh ssttrreeff uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo pprrzzyy uu yycciiuu
ooddppoowwiieeddnniicchh pprrzzyyrrzz ddóóww uummoo lliiwwiiaajj ccyycchh rreejjeessttrroowwaanniiee ooddkksszzttaa ccee ii
nnaapprr ee zz wwyyssttaarrcczzaajj cc ddookk aaddnnoo ccii ..

§ 26. 5. Podczas przeprowadzania bada , o ile ma to zastosowanie, powinna 
by  umo liwiona obserwacja krytycznych stref urz dzenia ci nieniowego przy 
u yciu odpowiednich przyrz dów, umo liwiaj cych rejestrowanie odkszta ce  i 
napr e  z wystarczaj c  dok adno ci .

PPrrooggrraamm bbaaddaa ppoowwiinniieenn oobbeejjmmoowwaa ::

aa)) wwyyttrrzzyymmaa oo cciiooww pprróóbb ccii nniieenniiooww ,, kkttóórreejj cceelleemm jjeesstt sspprraawwddzzeenniiee,, cczzyy ppoodd
ccii nniieenniieemm zzaawwiieerraajj ccyymm ookkrree lloonnyy zzaappaass bbeezzppiieecczzee ssttwwaa ww ssttoossuunnkkuu ddoo
nnaajjwwyy sszzeeggoo ddooppuusszzcczzaallnneeggoo ccii nniieenniiaa,, uurrzz ddzzeenniiee nniiee wwyykkaazzuujjee zznnaacczz ccyycchh
nniieesszzcczzeellnnoo ccii aannii ooddkksszzttaa ccee pprrzzeekkrraacczzaajj ccyycchh ookkrree lloonnee wwaarrttoo ccii pprrooggoowwee..

CCii nniieenniiee pprróóbbnnee nnaallee yy wwyyzznnaacczzyy nnaa ppooddssttaawwiiee rróó nniicc mmii ddzzyy wwaarrttoo cciiaammii
ggeeoommeettrryycczznnyymmii ii ww aassnnoo cciiaammii mmaatteerriiaa uu zzmmiieerrzzoonnyymmii ww wwaarruunnkkaacchh pprróóbbyy
aa wwaarrttoo cciiaammii zzaassttoossoowwaannyymmii ddoo cceellóóww pprroojjeekkttoowwyycchh;; nnaallee yy rróówwnniiee
uuwwzzggll ddnnii rróó nniicc mmii ddzzyy tteemmppeerraattuurr pprróóbbyy ii tteemmppeerraattuurr oobblliicczzeenniiooww ;;

§ 26. 6. Program bada , o którym mowa w ust. 1, powinien obejmowa  w 
szczególno ci: 

1) wytrzyma o ciow  prób  ci nieniow , której celem jest sprawdzenie, czy 
pod ci nieniem okre lonym z zapasem bezpiecze stwa w stosunku do 
najwy szego dopuszczalnego ci nienia urz dzenie nie wykazuje znacz cych 
nieszczelno ci ani odkszta ce  przekraczaj cych warto ci okre lone przez 
producenta; ci nienie próby wyznacza si , uwzgl dniaj c ró nice mi dzy 
warto ciami geometrycznymi i w a ciwo ciami materia u zmierzonymi w 
warunkach przeprowadzanej próby a warto ciami zastosowanymi do celów 
projektowych; uwzgl dnia si  równie  ró nic  mi dzy temperatur  próby i 
temperatur  „t”, przyj t  do oblicze ;

bb)) ww pprrzzyyppaaddkkaacchh,, ggddyy wwyysstt ppuujjee rryyzzyykkoo ppee zzaanniiaa lluubb zzmm cczzeenniiaa mmaatteerriiaa uu,,
nnaallee yy pprrzzeepprroowwaaddzzii ooddppoowwiieeddnniiee bbaaddaanniiaa ookkrree lloonnee nnaa ppooddssttaawwiiee
wwaarruunnkkóóww eekkssppllooaattaaccyyjjnnyycchh uussttaalloonnyycchh ddllaa uurrzz ddzzeenniiaa,, ttaakkiicchh jjaakk
wwyyttrrzzyymmaa oo tteemmppeerraattuurroowwaa ww ookkrree lloonnyycchh tteemmppeerraattuurraacchh,, lliicczzbbaa ccyykkllii pprrzzyy
ookkrree lloonnyycchh ppoozziioommaacchh nnaapprr ee ,, iittpp;;

2) odpowiednie badania, okre lone na podstawie warunków eksploatacyjnych 
ustalonych dla urz dzenia, takich jak: wytrzyma o  w czasie w 
okre lonych temperaturach oraz liczba cykli przy okre lonych poziomach 
napr e , przeprowadzane, gdy wyst puje ryzyko pe zania lub zm czenia 
materia u;

cc)) ww nniieezzbb ddnnyycchh pprrzzyyppaaddkkaacchh,, nnaallee yy pprrzzeepprroowwaaddzzii ddooddaattkkoowwee bbaaddaanniiaa,,
oobbeejjmmuujj ccee iinnnnee cczzyynnnniikkii oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww ppkktt 22..22..11,, ttaakkiiee jjaakk kkoorroozzjjaa,,
uusszzkkooddzzeenniiaa zzeewwnn ttrrzznnee,, iittpp..

3) badania dodatkowe obejmuj ce inne czynniki wymienione w § 21, takie 
jak: korozja oraz uszkodzenia zewn trzne.
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ZI. 2.3. Zapewnienie bezpiecznej obs ugi i eksploatacji 

SSppoossóóbb eekkssppllooaattaaccjjii ookkrree lloonnyy ddllaa uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo ppoowwiinniieenn wwyykklluucczzaa
wwsszzeellkkiiee rryyzzyykkoo ddaajj ccee ssii pprrzzeewwiiddzziiee ww ssppoossóóbb uuzzaassaaddnniioonnyy ww ttrraakkcciiee
ddzziiaa aanniiaa uurrzz ddzzeenniiaa.. WW ooddppoowwiieeddnniicchh pprrzzyyppaaddkkaacchh nnaallee yy zzwwrraaccaa sszzcczzeeggóóllnn
uuwwaagg nnaa::

§ 27. 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obs ugi i eksploatacji urz dze
ci nieniowych powinna by  okre lona metoda ich eksploatacji eliminuj ca 
wszelkie ryzyko daj ce si  w sposób racjonalny przewidzie  podczas dzia ania 
urz dzenia. Okre laj c metod  eksploatacji urz dze  ci nieniowych, szczególn
uwag , o ile ma to zastosowanie, nale y zwraca  na: 

zzaammkknnii cciiaa ii oottwwoorryy,, 1) zamkni cia i otwory; 

nniieebbeezzppiieecczznnee zzrrzzuuttyy zz uurrzz ddzzee zzaabbeezzppiieecczzaajj ccyycchh pprrzzeedd wwzzrroosstteemm
ccii nniieenniiaa,,

2) niebezpieczne zrzuty z urz dze  zabezpieczaj cych przed wzrostem 
ci nienia;

uurrzz ddzzeenniiaa zzaappoobbiieeggaajj ccee ffiizzyycczznneemmuu ddoosstt ppoowwii,, ww pprrzzyyppaaddkkuu ddzziiaa aanniiaa
ccii nniieenniiaa lluubb iissttnniieenniiaa pprróó nnii,,

3) urz dzenia zapobiegaj ce dost powi osób, w warunkach pracy do 
urz dze  ci nieniowych pozostaj cych pod ci nieniem lub w warunkach 
pró ni;

tteemmppeerraattuurr ppoowwiieerrzzcchhnnii,, zz uuwwzzggll ddnniieenniieemm pprrzzeewwiiddyywwaanneeggoo uu yyttkkoowwaanniiaa,, 4) temperatur  powierzchni, bior c pod uwag  przewidywane u ytkowanie; 

rroozzkk aadd pp yynnóóww nniieettrrwwaa yycchh.. 5) rozk ad p ynów nietrwa ych. 

WW sszzcczzeeggóóllnnoo ccii uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowwee wwyyppoossaa oonnee ww ppookkrryywwyy ww aazzoowwee
mmuusszz bbyy wwyyppoossaa oonnee ww aauuttoommaattyycczznnee lluubb rr cczznnee uurrzz ddzzeenniiee uummoo lliiwwiiaajj ccee
uu yyttkkoowwnniikkoowwii aattwwee uuppeewwnniieenniiee ssii ,, cczzyy iicchh oottwwaarrcciiee nniiee ssppoowwoodduujjee aaddnneeggoo
zzaaggrroo eenniiaa.. PPoonnaaddttoo,, jjee eellii oottwwiieerraanniiee pprrzzeebbiieeggaa sszzyybbkkoo,, uurrzz ddzzeenniiee ccii nniieenniioowwee
ppoowwiinnnnoo bbyy wwyyppoossaa oonnee ww uurrzz ddzzeenniiee zzaappoobbiieeggaajj ccee oottwwaarrcciiuu ww kkaa ddyymm
pprrzzyyppaaddkkuu,, ggddyy ccii nniieenniiee lluubb tteemmppeerraattuurraa pp yynnuu ssttwwaarrzzaajj zzaaggrroo eenniiee..

§ 27. 2. Urz dzenie ci nieniowe posiadaj ce pokrywy na otworach 
inspekcyjnych powinno by  wyposa one w automatyczne lub r czne urz dzenie
umo liwiaj ce u ytkownikowi upewnienie si , e otwarcie pokrywy nie stwarza 
zagro enia. W przypadku gdy pokrywa mo e zosta  szybko otwarta, urz dzenie 
ci nieniowe powinno by  wyposa one w urz dzenie zapobiegaj ce otwarciu, w 
przypadku gdy ci nienie lub temperatura p ynu stwarzaj  zagro enie. 

ZZII.. 22..44.. rrooddkkii uummoo lliiwwiiaajj ccee bbaaddaanniiee

aa)) UUrrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowwee ppoowwiinnnnyy bbyy ttaakk zzaapprroojjeekkttoowwaannee ii wwyykkoonnaannee,, aabbyy
mmoo lliiwwee bbyy oo pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee wwsszzeellkkiicchh nniieezzbb ddnnyycchh bbaaddaa zzaappeewwnniiaajj ccyycchh
iicchh bbeezzppiieecczzee ssttwwoo;;

§ 28. 1. Urz dzenie ci nieniowe powinno by  zaprojektowane i wykonane w 
sposób umo liwiaj cy przeprowadzenie niezb dnych bada  maj cych na celu 
zapewnienie bezpiecze stwa.



38

Wymagania dyrektywy 97/23/EWG Wymagania rozporz dzenia

bb)) WW pprrzzyyppaaddkkuu,, ggddyy kkoonniieecczznnee jjeesstt ccii gg ee zzaappeewwnniieenniiee bbeezzppiieecczzee ssttwwaa
uurrzz ddzzeenniiaa,, nnaallee yy pprrzzeewwiiddzziiee rrooddkkii ddoo ookkrree lleenniiaa ssttaannuu wwnn ttrrzzaa tteeggoo
uurrzz ddzzeenniiaa,, ttaakkiiee jjaakk oottwwoorryy iinnssppeekkccyyjjnnee zzaappeewwnniiaajj ccee ffiizzyycczznnyy ddoosstt pp ddoo
wwnn ttrrzzaa uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo ii uummoo lliiwwiiaajj ccee bbeezzppiieecczznnee ii
eerrggoonnoommiicczznnee pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee ooddppoowwiieeddnniicchh bbaaddaa ;;

§ 28. 2. W przypadku gdy jest niezb dne zapewnienie ci g ej bezpiecznej 
eksploatacji urz dzenia ci nieniowego, powinny by  przewidziane rodki 
umo liwiaj ce okre lenie stanu jego wn trza, w szczególno ci otwory 
inspekcyjne zapewniaj ce bezpo redni dost p do wn trza urz dzenia oraz 
bezpieczne i ergonomiczne przeprowadzenie odpowiednich bada .

cc)) IInnnnee nnii ppoowwyy eejj ppooddaannee rrooddkkii zzaappeewwnniiaajj ccee bbeezzppiieecczznnyy ssttaann uurrzz ddzzeenniiaa
ccii nniieenniioowweeggoo mmoo nnaa zzaassttoossoowwaa ww pprrzzyyppaaddkkaacchh,, ggddyy::

§ 28. 3. Inne rodki ni  okre lone w ust. 1 i 2, zapewniaj ce bezpieczny stan 
urz dzenia ci nieniowego, mog  by  stosowane, w przypadku gdy:

uurrzz ddzzeenniiee jjeesstt zzbbyytt mmaa ee,, aabbyy zzaappeewwnnii ffiizzyycczznnyy ddoosstt pp ddoo wwnn ttrrzzaa,, lluubb 1) urz dzenie jest zbyt ma e, aby zapewni  bezpo redni dost p do jego 
wn trza, lub

oottwwiieerraanniiee uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo mmiiaa oobbyy uujjeemmnnyy wwpp yyww nnaa ssttaann jjeeggoo
wwnn ttrrzzaa,, lluubb

2) otwieranie urz dzenia ci nieniowego wp ywa oby ujemnie na stan jego 
wn trza, lub

wwyykkaazzaannoo,, ee ssuubbssttaannccjjaa zzaawwaarrttaa ww uurrzz ddzzeenniiuu ccii nniieenniioowwyymm nniiee ddzziiaa aa
sszzkkooddlliiwwiiee nnaa jjeeggoo mmaatteerriiaa ii nniiee wwyysstt ppuujj iinnnnee mmeecchhaanniizzmmyy ddeeggrraaddaaccjjii
wweewwnn ttrrzznneejj ddaajj ccee ssii pprrzzeewwiiddzziiee ww ssppoossóóbb uuzzaassaaddnniioonnyy..

3) wykazano, e substancja znajduj ca si  w urz dzeniu ci nieniowym nie 
dzia a szkodliwie na jego materia  i nie wyst puj  inne mechanizmy 
degradacji wewn trznej, daj ce si  przewidzie  w sposób uzasadniony.

ZZII.. 22..55.. UUrrzz ddzzeenniiaa ooddwwaaddnniiaajj ccee ii ooddppoowwiieettrrzzaajj ccee

UUrrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowwee ppoowwiinnnnyy bbyy wwyyppoossaa oonnee ww ooddppoowwiieeddnniiee uurrzz ddzzeenniiaa
ooddwwaaddnniiaajj ccee ii ooddppoowwiieettrrzzaajj ccee,, jjee eellii jjeesstt ttoo nniieezzbb ddnnee ww cceelluu::

§ 29. Urz dzenie ci nieniowe nale y wyposa y  w odpowiednie urz dzenia
odwadniaj ce i odpowietrzaj ce, je eli jest to niezb dne, w celu: 

uunniikknnii cciiaa sszzkkooddlliiwwyycchh eeffeekkttóóww,, ttaakkiicchh jjaakk uuddeerrzzeenniiaa wwooddnnee,, zzaakkll nnii cciiaa
ppoodd wwpp yywweemm pprróó nnii,, kkoorroozzjjaa ii nniieekkoonnttrroolloowwaannee rreeaakkccjjee cchheemmiicczznnee.. NNaallee yy
uuwwzzggll ddnnii wwsszzyyssttkkiiee ffaazzyy eekkssppllooaattaaccjjii ii bbaaddaa ,, ww sszzcczzeeggóóllnnoo ccii pprróóbb
ccii nniieenniiooww ,,

1) unikni cia szkodliwych efektów, takich jak: uderzenia wodne, zakl ni cia 
pod wp ywem pró ni, korozja i niekontrolowane reakcje chemiczne; nale y
uwzgl dni  wszystkie fazy eksploatacji i bada , w szczególno ci prób
ci nieniow ;

uummoo lliiwwiieenniiaa bbeezzppiieecczznneeggoo cczzyysszzcczzeenniiaa,, pprrzzeepprroowwaaddzzaanniiaa kkoonnttrroollii ii
kkoonnsseerrwwaaccjjii..

2) umo liwienia bezpiecznego czyszczenia, przeprowadzania kontroli i 
konserwacji. 
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ZZII.. 22..66.. KKoorroozzjjaa lluubb iinnnnee zzaaggrroo eenniiaa cchheemmiicczznnee

WW nniieezzbb ddnnyycchh pprrzzyyppaaddkkaacchh nnaallee yy zzaassttoossoowwaa ooddppoowwiieeddnnii nnaaddddaatteekk lluubb
oocchhrroonn pprrzzeedd kkoorroozzjj lluubb iinnnnyymm sszzkkooddlliiwwyymm ddzziiaa aanniieemm cchheemmiicczznnyymm,, zz
nnaallee yyttyymm uuwwzzggll ddnniieenniieemm zzaammiieerrzzoonneeggoo ii ddaajj cceeggoo ssii pprrzzeewwiiddzziiee ww ssppoossóóbb
uuzzaassaaddnniioonnyy uu yyttkkoowwaanniiaa..

§ 30. W celu ochrony przed korozj  lub innym szkodliwym dzia aniem 
chemicznym powinien by  zastosowany, je eli jest to niezb dne, odpowiedni 
naddatek, z uwzgl dnieniem zamierzonego lub daj cego si  w sposób 
racjonalny przewidzie  u ytkowania.

ZZII.. 22..77.. ZZuu yycciiee

WW wwaarruunnkkaacchh mmoo lliiwweeggoo wwyysstt ppiieenniiaa nniieekkoorrzzyyssttnneejj eerroozzjjii lluubb cciieerraanniiaa,, nnaallee yy
ppooddjj ooddppoowwiieeddnniiee ddzziiaa aanniiaa ww cceelluu::

§ 31. W przypadku mo liwo ci wyst pienia niekorzystnych warunków w 
zakresie erozji lub cierania powinny by  zastosowane odpowiednie rodki w 
celu:

zzmmiinniimmaalliizzoowwaanniiaa sskkuuttkkóóww pprrzzeezz ooddppoowwiieeddnniiee rroozzwwii zzaanniiaa pprroojjeekkttoowwee,, nnpp..
nnaaddddaatteekk ggrruubboo ccii mmaatteerriiaa uu lluubb zzaassttoossoowwaanniiee wwyykk aaddzziinn lluubb mmaatteerriiaa óóww
ppllaatteerroowwaannyycchh,,

1) zminimalizowania skutków erozji lub cierania, stosuj c odpowiednie 
rozwi zania projektowe, takie jak: naddatek grubo ci materia u,
zastosowanie wyk adzin lub materia ów platerowanych; 

uummoo lliiwwiieenniiaa wwyymmiiaannyy nnaajjbbaarrddzziieejj nnaarraa oonnyycchh eelleemmeennttóóww,, 2) umo liwienia wymiany najbardziej nara onych elementów; 

zzwwrróócceenniiaa uuwwaaggii ww iinnssttrruukkccjjii,, oo kkttóórreejj mmoowwaa ww ppkktt 33..44 nnaa rrooddkkii nniieezzbb ddnnee
ddoo ccii gg eeggoo bbeezzppiieecczznneeggoo uu yyttkkoowwaanniiaa..

3) zwrócenia uwagi w instrukcjach, o których mowa w § 48, na stosowanie 
rodków niezb dnych do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urz dzenia.

ZI. 2.8. Zespo y

ZZeessppoo yy ppoowwiinnnnyy bbyy ttaakk zzaapprroojjeekkttoowwaannee,, aabbyy::

eelleemmeennttyy pprrzzeezznnaacczzoonnee ddoo zzmmoonnttoowwaanniiaa nnaaddaawwaa yy ssii ddoo sswwyycchh ffuunnkkccjjii ii
bbyy yy nniieezzaawwooddnnee,,

wwsszzyyssttkkiiee eelleemmeennttyy sskk aaddoowwee bbyy yy ww aa cciiwwiiee ppoo cczzoonnee ii ppoopprraawwnniiee
zzmmoonnttoowwaannee..

§ 32. Zespó  urz dze  ci nieniowych powinien by  zaprojektowany w taki 
sposób, aby elementy sk adowe zespo u spe nia y swoje funkcje i by y
niezawodne w wykonywaniu przeznaczonych dla nich zada  oraz w a ciwie 
dobrane i poprawnie zamontowane. 

ZZII.. 22..99.. PPoossttaannoowwiieenniiaa ddoottyycczz ccee nnaappee nniiaanniiaa ii oopprróó nniiaanniiaa
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JJee eellii mmaa ttoo zzaassttoossoowwaanniiee,, uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowwee ppoowwiinnnnyy bbyy ooddppoowwiieeddnniioo
zzaapprroojjeekkttoowwaannee ii wwyyppoossaa oonnee ww oosspprrzz tt,, lluubb uummoo lliiwwiiaa ppoo cczzeenniiee oosspprrzz ttuu
ttaakk,, aabbyy zzaappeewwnnii bbeezzppiieecczznnee nnaappee nniiaanniiee ii oopprróó nniiaanniiee,, ww sszzcczzeeggóóllnnoo ccii zz
uuwwzzggll ddnniieenniieemm ttaakkiicchh zzaaggrroo ee jjaakk::

§ 33. W celu bezpiecznego nape niania i opró niania urz dzenia ci nieniowe
powinny by  odpowiednio zaprojektowane i wyposa one w osprz t lub powinna 
by  zapewniona mo liwo  pod czenia tego osprz tu, z uwzgl dnieniem w 
szczególno ci zagro e  wyst puj cych podczas: 

aa)) ppooddcczzaass nnaappee nniiaanniiaa::

pprrzzeeppee nniieenniiee lluubb pprrzzeekkrroocczzeenniiee ccii nniieenniiaa,, ww sszzcczzeeggóóllnnoo ccii zz uuwwaaggii nnaa
ssttooppiiee nnaappee nniieenniiaa ii ccii nniieenniiee ppaarr ww tteemmppeerraattuurrzzee ooddnniieessiieenniiaa,,

bbrraakk ssttaatteecczznnoo ccii uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh;;

1) nape niania, przepe nienia lub przekroczenia ci nienia, maj c na wzgl dzie 
w szczególno ci stopie  nape nienia i ci nienie par w temperaturze 
odniesienia, a tak e utraty stateczno ci urz dzenia ci nieniowego; 

bb)) ppooddcczzaass oopprróó nniiaanniiaa:: nniieekkoonnttrroolloowwaannee uuwwoollnniieenniiee pp yynnuu ppoodd ccii nniieenniieemm;; 2) opró niania - niekontrolowanego uwolnienia p ynu pod ci nieniem; 

cc)) ppooddcczzaass nnaappee nniiaanniiaa lluubb oopprróó nniiaanniiaa:: nniieebbeezzppiieecczznnee pprrzzyy cczzaanniiee ii
oodd cczzaanniiee..

3) nape niania i opró niania - niebezpiecznego przy czania i od czania. 

ZZII.. 22..1100.. OOcchhrroonnaa pprrzzeedd pprrzzeekkrroocczzeenniieemm ddooppuusszzcczzaallnnyycchh ppaarraammeettrróóww
ggrraanniicczznnyycchh uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo

JJee llii ww wwaarruunnkkaacchh ddaajj ccyycchh ssii pprrzzeewwiiddzziiee ww ssppoossóóbb uuzzaassaaddnniioonnyy ddooppuusszzcczzaallnnee
ppaarraammeettrryy ggrraanniicczznnee mmoogg yybbyy zzoossttaa pprrzzeekkrroocczzoonnee,, uurrzz ddzzeenniiee ccii nniieenniioowwee
ppoowwiinnnnoo bbyy wwyyppoossaa oonnee ww ooddppoowwiieeddnniiee uurrzz ddzzeenniiaa oocchhrroonnnnee lluubb uummoo lliiwwiiaa
iicchh ppoodd cczzeenniiee,, oo iillee nniiee jjeesstt pprrzzeewwiiddzziiaannee ddoo oocchhrroonnyy pprrzzeezz iinnnnee uurrzz ddzzeenniiaa
oocchhrroonnnnee wwcchhooddzz ccee ww sskk aadd zzeessppoo uu..

§ 34. 1. W przypadku gdy w warunkach, które mo na przewidzie , parametry 
dopuszczalne mog  zosta  przekroczone, urz dzenie ci nieniowe powinno by
wyposa one w odpowiednie urz dzenia zabezpieczaj ce lub powinna by
zapewniona mo liwo  ich pod czenia tak, aby by y chronione przed 
przekroczeniem parametrów dopuszczalnych, je eli nie przewidziano ochrony 
urz dzenia ci nieniowego przez inne urz dzenia zabezpieczaj ce, wchodz ce w 
sk ad zespo u urz dze  ci nieniowych. 

OOddppoowwiieeddnniiee uurrzz ddzzeenniiee oocchhrroonnnnee lluubb kkoommbbiinnaaccjjaa ttaakkiicchh uurrzz ddzzee ppoowwiinnnnyy bbyy
ddoobbrraannee nnaa ppooddssttaawwiiee sszzcczzeeggóó oowwyycchh cchhaarraakktteerryyssttyykk uurrzz ddzzeenniiaa lluubb zzeessppoo uu..

§ 34. 2. Odpowiednie urz dzenie zabezpieczaj ce lub ich kombinacja powinny 
by  dobrane na podstawie szczegó owych charakterystyk urz dzenia 
ci nieniowego lub zespo u urz dze  ci nieniowych. 

OOddppoowwiieeddnniiee uurrzz ddzzeenniiaa oocchhrroonnnnee lluubb iicchh kkoommbbiinnaaccjjee zzaawwiieerraajj :: § 34. 3. Urz dzenia zabezpieczaj ce lub ich kombinacje obejmuj :
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aa)) oosspprrzz tt zzaabbeezzppiieecczzaajj ccyy ookkrree lloonnyy ww aarrtt.. 11,, uusstt.. 22..11..33;; 1) osprz t zabezpieczaj cy;

bb)) ww ssttoossoowwnnyycchh pprrzzyyppaaddkkaacchh,, ooddppoowwiieeddnniiee uurrzz ddzzeenniiaa ddoo mmoonniittoorroowwaanniiaa,,
ttaakkiiee jjaakk wwsskkaa nniikkii ii//lluubb uukk aaddyy aallaarrmmoowwee,, uummoo lliiwwiiaajj ccee ppooddjj cciiee
ooddppoowwiieeddnniieeggoo ddzziiaa aanniiaa aauuttoommaattyycczznniiee lluubb rr cczznniiee ww cceelluu uuttrrzzyymmaanniiaa
uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo ww ddooppuusszzcczzaallnnyycchh ggrraanniiccaacchh ppaarraammeettrróóww..

2) o ile maj  zastosowanie, odpowiednie urz dzenia do monitorowania, takie 
jak: wska niki lub uk ady alarmowe, umo liwiaj ce podj cie
odpowiedniego dzia ania automatycznie lub r cznie, w celu utrzymania w 
dopuszczalnym zakresie parametrów urz dzenia ci nieniowego.

ZZII.. 22..1111.. OOsspprrzz tt zzaabbeezzppiieecczzaajj ccyy

22..1111..11.. OOsspprrzz tt zzaabbeezzppiieecczzaajj ccyy::

ppoowwiinniieenn bbyy ttaakk zzaapprroojjeekkttoowwaannyy ii wwyykkoonnaannyy,, aabbyy bbyy nniieezzaawwooddnnyy ii
nnaaddaajj ccyy ssii ddoo pprrzzeewwiiddyywwaannyycchh zzaaddaa oorraazz,, ttaamm ggddzziiee mmaa ttoo zzaassttoossoowwaanniiee,,
uuwwzzggll ddnniiaa wwyymmaaggaanniiee ddoottyycczz ccee kkoonnsseerrwwaaccjjii ii bbaaddaa uurrzz ddzzee ,,

§ 35. 1. Osprz t zabezpieczaj cy powinien by  tak zaprojektowany i wykonany, 
aby dzia a  w sposób niezawodny i w a ciwy dla przewidywanych zada  oraz, o 
ile ma to zastosowanie, by  zaprojektowany i wykonany z uwzgl dnieniem
wymaga  dotycz cych konserwacji i bada  urz dze  ci nieniowych.

nniiee ppoowwiinniieenn ssppee nniiaa iinnnnyycchh ffuunnkkccjjii,, cchhyybbaa ee ttee ii iinnnnee nniiee mmaajj wwpp yywwuu nnaa
ffuunnkkccjjee zzaabbeezzppiieecczzaajj ccee,,

§ 35. 2. Osprz t zabezpieczaj cy nie powinien spe nia  innych funkcji, chyba e
nie maj  one wp ywu na funkcje zabezpieczaj ce.

ppoowwiinniieenn bbyy zzggooddnnyy zz ooddppoowwiieeddnniimmii zzaassaaddaammii pprroojjeekkttoowwaanniiaa ww cceelluu
uuzzyysskkaanniiaa ww aa cciiwweejj ii nniieezzaawwooddnneejj oocchhrroonnyy.. ZZaassaaddyy ttee oobbeejjmmuujj ww
sszzcczzeeggóóllnnoo ccii bbeezzppiieecczzee ssttwwoo ww rraazziiee uusszzkkooddzzeenniiaa,, rreedduunnddaannccjj ,,
nniieejjeeddnnoocczzeessnnoo ddzziiaa aanniiaa ii aauuttooddiiaaggnnoozz ..

§ 35. 3. Osprz t zabezpieczaj cy powinien by  projektowany zgodnie z 
zasadami maj cymi na celu uzyskanie w a ciwej i niezawodnej ochrony. Zasady 
te powinny obejmowa  w szczególno ci bezpiecze stwo w warunkach 
uszkodzenia, redundancj , niejednoczesno  dzia ania oraz autodiagnoz .

22..1111..22.. UUrrzz ddzzeenniiaa ooggrraanniicczzaajj ccee ccii nniieenniiee

UUrrzz ddzzeenniiaa ttee ppoowwiinnnnyy bbyy ttaakk zzaapprroojjeekkttoowwaannee,, aabbyy nniiee zzaacchhooddzzii oo ssttaa ee
pprrzzeekkrraacczzaanniiee nnaajjwwyy sszzeeggoo ddooppuusszzcczzaallnneeggoo ccii nniieenniiaa PPSS;; jjeeddnnaakk ee,, ww
ooddppoowwiieeddnniicchh pprrzzyyppaaddkkaacchh ddooppuusszzcczzaa ssii kkrróóttkkoottrrwwaa yy wwzzrroosstt ccii nniieenniiaa
uuttrrzzyymmyywwaannyy ww ggrraanniiccaacchh ppooddaannyycchh ww 77..33..

§ 36. Urz dzenia ograniczaj ce ci nienie powinny by  tak zaprojektowane, aby 
nie wyst pi o sta e przekroczenie najwy szego dopuszczalnego ci nienia PS. W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si  chwilowy wzrost ci nienia, 
utrzymywany w granicach okre lonych w § 57. 

22..1111..33.. UUrrzz ddzzeenniiaa mmoonniittoorruujj ccee tteemmppeerraattuurr

UUrrzz ddzzeenniiaa ttaakkiiee,, zzee wwzzggll ddóóww bbeezzppiieecczzee ssttwwaa,, ppoowwiinnnnyy mmiiee ooddppoowwiieeddnnii cczzaass
ooddppoowwiieeddzzii,, ddoossttoossoowwaannyy ddoo ffuunnkkccjjii ppoommiiaarroowweejj..

§ 37. Urz dzenia monitoruj ce temperatur  powinny mie , ze wzgl dów
bezpiecze stwa, odpowiedni  szybko  dzia ania dostosowan  do funkcji 
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pomiarowej.

ZZII.. 22..1122.. ZZeewwnn ttrrzznnee zzaaggrroo eenniiee ppoo aarroowwee

JJee eellii jjeesstt ttoo nniieezzbb ddnnee,, uurrzz ddzzeenniiee ccii nniieenniioowwee nnaallee yy ttaakk zzaapprroojjeekkttoowwaa oorraazz,,
ttaamm ggddzziiee mmaa ttoo zzaassttoossoowwaanniiee,, wwyyppoossaa yy ww ooddppoowwiieeddnnii oosspprrzz tt lluubb uummoo lliiwwii
ppoodd cczzeenniiee tteeggoo oosspprrzz ttuu,, aabbyy ssppee nnii wwyymmaaggaanniiaa ddoottyycczz ccee ooggrraanniicczzeenniiaa
uusszzkkooddzzee ww pprrzzyyppaaddkkuu ppoo aarruu zzeewwnn ttrrzznneeggoo,, zzee sszzcczzeeggóóllnnyymm uuwwzzggll ddnniieenniieemm
pprrzzeewwiiddyywwaanneeggoo zzaassttoossoowwaanniiaa uurrzz ddzzeenniiaa..

§ 38. Je eli, przy uwzgl dnieniu przewidywanego zastosowania urz dzenia 
ci nieniowego, istnieje mo liwo  wyst pienia po aru w jego otoczeniu, 
powinno by  ono zaprojektowane i wyposa one w odpowiedni osprz t lub 
powinna by  zapewniona mo liwo  jego pod czenia, tak aby spe nione by y
wymagania dotycz ce ograniczenia szkód. 

ZZII.. 33..11.. PPrroocceedduurryy ddoottyycczz ccee wwyyttwwaarrzzaanniiaa

WWyyttwwóórrccaa ppoowwiinniieenn zzaappeewwnnii kkoommppeetteennttnn rreeaalliizzaaccjj ppoossttaannoowwiiee ookkrree lloonnyycchh
ww ffaazziiee pprroojjeekkttoowwaanniiaa pprrzzeezz zzaassttoossoowwaanniiee ooddppoowwiieeddnniicchh tteecchhnnoollooggiiii ii pprroocceedduurr,,
ww sszzcczzeeggóóllnnoo ccii uuwwzzggll ddnniiaajj cc nnii eejj ppooddaannee aassppeekkttyy..

§ 39. 1. Producent, w procesie wytwarzania, powinien stosowa  technologie i 
procedury zapewniaj ce realizacj  wymaga  ustalonych w fazie projektowania 
w sposób kompetentny, w szczególno ci uwzgl dniaj c wymagania okre lone w 
ust. 2 i § 40-48.

33..11..11.. PPrrzzyyggoottoowwaanniiee eelleemmeennttóóww sskk aaddoowwyycchh

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee eelleemmeennttóóww sskk aaddoowwyycchh ((nnpp.. ffoorrmmoowwaanniiee ii uukkoossoowwaanniiee bbrrzzeeggóóww))
nniiee mmoo ee ppoowwooddoowwaa uusszzkkooddzzee ,, pp kknnii lluubb zzmmiiaann ww aassnnoo ccii
wwyyttrrzzyymmaa oo cciioowwyycchh,, kkttóórree mmoogg yybbyy uujjeemmnniiee wwpp yywwaa nnaa bbeezzppiieecczzee ssttwwoo
uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh..

§ 39. 2. Przygotowanie elementów sk adowych, takie jak: formowanie i 
ukosowanie brzegów, nie mo e powodowa  uszkodze , p kni  lub zmian 
w a ciwo ci wytrzyma o ciowych, które mog yby pogorszy  bezpiecze stwo 
urz dzenia ci nieniowego.

33..11..22.. PPoo cczzeenniiaa nniieerroozz cczznnee

ZZ cczzaa nniieerroozz cczznnee ii pprrzzyylleegg ee ddoo nniicchh ssttrreeffyy ppoowwiinnnnyy bbyy wwoollnnee oodd wwsszzeellkkiicchh
nniieezzggooddnnoo ccii ppoowwiieerrzzcchhnniioowwyycchh lluubb wweewwnn ttrrzznnyycchh,, wwpp yywwaajj ccyycchh uujjeemmnniiee nnaa
bbeezzppiieecczzee ssttwwoo uurrzz ddzzeenniiaa..

§ 40. 1. Po czenia nieroz czne i przyleg e do nich strefy powinny by
pozbawione jakichkolwiek niezgodno ci powierzchniowych i wewn trznych, 
pogarszaj cych bezpiecze stwo urz dzenia.

PPoo cczzeenniiaa nniieerroozz cczznnee ppoowwiinnnnyy mmiiee ww aassnnoo ccii ccoo nnaajjmmnniieejj rróówwnnoowwaa nnee
mmiinniimmaallnnyymm ww aassnnoo cciioomm ookkrree lloonnyymm ddllaa mmaatteerriiaa óóww cczzoonnyycchh,, oo iillee ww
oobblliicczzeenniiaacchh pprroojjeekkttoowwyycchh nniiee uuwwzzggll ddnniioonnoo ooddrr bbnniiee iinnnnyycchh iissttoottnnyycchh
ww aassnnoo ccii..

§ 40. 2. W a ciwo ci po cze  nieroz cznych powinny by  co najmniej 
równowa ne w a ciwo ciom okre lonym dla materia ów czonych, o ile w 
obliczeniach projektowych nie uwzgl dniono odr bnie innych odpowiednich 
w a ciwo ci.

WW pprrzzyyppaaddkkuu uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh,, ppoo cczzeenniiaa ssttaa ee eelleemmeennttóóww mmaajj ccyycchh
wwpp yyww nnaa wwyyttrrzzyymmaa oo ccii nniieenniiooww uurrzz ddzzeenniiaa ii eelleemmeennttóóww bbeezzppoo rreeddnniioo ddoo
nniieeggoo pprrzzyymmooccoowwaannyycchh,, ppoowwiinnnnyy bbyy wwyykkoonnyywwaannee pprrzzeezz ooddppoowwiieeddnniioo

§ 40. 3. W przypadku urz dze  ci nieniowych, po czenia nieroz czne 
elementów maj cych wp yw na wytrzyma o  ci nieniow  urz dzenia i 
elementów bezpo rednio do niego przymocowanych powinny by  wykonywane 
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pprrzzeesszzkkoolloonnyy ppeerrssoonneell zzggooddnniiee zz ooddppoowwiieeddnniimmii iinnssttrruukkccjjaammii tteecchhnnoollooggiicczznnyymmii.. przez odpowiednio wykwalifikowany personel, w sposób okre lony w 
instrukcjach technologicznych.

WW pprrzzyyppaaddkkuu uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh kkaatteeggoorriiii IIII,, IIIIII ii IIVV,, iinnssttrruukkccjjee
tteecchhnnoollooggiicczznnee jjaakk ii ppeerrssoonneell ppoowwiinnnnyy bbyy uuzznnaannee pprrzzeezz kkoommppeetteennttnn ssttrroonn
ttrrzzeeccii ,, kkttóórr zzggooddnniiee zz wwyybboorreemm wwyyttwwóórrccyy mmoo ee bbyy ::

jjeeddnnoossttkkaa nnoottyyffiikkoowwaannaa,,

oorrggaanniizzaaccjjaa ssttrroonnyy ttrrzzeecciieejj uuzznnaannaa pprrzzeezz ppaa ssttwwoo cczz oonnkkoowwsskkiiee ww ssppoossóóbb
wweedd uugg aarrtt.. 1133..

§ 40. 4. W przypadku urz dze  ci nieniowych zaliczonych do kategorii II, III i 
IV, jednostka notyfikowana lub jednostka upowa niona wybrana przez 
producenta zatwierdza instrukcje technologiczne oraz uprawnia personel do 
wykonywania czynno ci, o których mowa w ust. 3.

WW cceelluu pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiaa uuzznnaanniiaa ii uupprraawwnniieenniiaa,, ssttrroonnaa ttrrzzeecciiaa ppoowwiinnnnaa
pprrzzeepprroowwaaddzzii bbaaddaanniiaa ii pprróóbbyy ppooddaannee ww ooddppoowwiieeddnniicchh nnoorrmmaacchh
zzhhaarrmmoonniizzoowwaannyycchh lluubb bbaaddaanniiaa ii pprróóbbyy rróówwnnoowwaa nnee,, aallbboo ppoowwiinnnnaa zzlleeccii iicchh
pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee..

§ 40. 5. W celu zatwierdzenia instrukcji technologicznych i uprawnienia 
personelu do czynno ci, o których mowa w ust. 3, jednostka notyfikowana lub 
jednostka upowa niona przeprowadza badania i próby okre lone w 
odpowiednich normach zharmonizowanych lub równowa ne badania i próby 
albo zleca ich przeprowadzenie.

33..11..33.. BBaaddaanniiaa nniieenniisszzcczz ccee

BBaaddaanniiaa nniieenniisszzcczz ccee zz cczzyy uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh ppoowwiinnnnyy bbyy
pprrzzeepprroowwaaddzzoonnee pprrzzeezz ooddppoowwiieeddnniioo wwyykkwwaalliiffiikkoowwaannyy ppeerrssoonneell.. WW pprrzzyyppaaddkkuu
uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh kkaatteeggoorriiii IIIIII ii IIVV ppeerrssoonneell ppoowwiinniieenn bbyy uupprraawwnniioonnyy
pprrzzeezz jjeeddnnoossttkk ssttrroonnyy ttrrzzeecciieejj,, uuzznnaann pprrzzeezz ppaa ssttwwoo cczz oonnkkoowwsskkiiee zzggooddnniiee zz
aarrtt.. 1133..

§ 41. Badania nieniszcz ce po cze  nieroz cznych urz dze  ci nieniowych 
powinny by  przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel. W 
przypadku urz dze  ci nieniowych zaliczonych do kategorii III i IV, personel 
powinien by  uprawniony przez jednostk  upowa nion .

33..11..44.. OObbrróóbbkkaa cciieeppllnnaa

WW pprrzzyyppaaddkkuu wwyysstt ppoowwaanniiaa rryyzzyykkaa,, ee pprroocceess wwyyttwwaarrzzaanniiaa zzmmiieennii ww aassnnoo ccii
mmaatteerriiaa uu ww ssttooppnniiuu mmoogg ccyymm ppooggoorrsszzyy bbeezzppiieecczzee ssttwwoo uurrzz ddzzeenniiaa
ccii nniieenniioowweeggoo,, nnaallee yy nnaa ooddppoowwiieeddnniimm eettaappiiee wwyyttwwaarrzzaanniiaa zzaassttoossoowwaa
ww aa cciiww oobbrróóbbkk cciieeppllnn ..

§ 42. W przypadku wyst powania ryzyka, e proces wytwarzania zmieni 
w a ciwo ci materia u w stopniu mog cym pogorszy  bezpiecze stwo 
urz dzenia ci nieniowego, producent powinien, na odpowiednim etapie jego 
wytwarzania, zastosowa  w a ciw  obróbk  ciepln .

33..11..55.. IIddeennttyyffiikkoowwaallnnoo

NNaallee yy uussttaannoowwii ii uuttrrzzyymmyywwaa ooddppoowwiieeddnniiee pprroocceedduurryy ww cceelluu iiddeennttyyffiikkaaccjjii § 43. Producent powinien ustanowi  i utrzymywa  odpowiednie procedury 
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mmaatteerriiaa óóww pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh ddoo wwyyttwwaarrzzaanniiaa eelleemmeennttóóww uurrzz ddzzeenniiaa,, kkttóórree mmaajj
wwpp yyww nnaa wwyyttrrzzyymmaa oo ccii nniieenniiooww ,, zzaa ppoommoocc ooddppoowwiieeddnniicchh rrooddkkóóww ppooddcczzaass
ooddbbiioorruu mmaatteerriiaa óóww,, wwyyttwwaarrzzaanniiaa ii bbaaddaa kkoo ccoowwyycchh wwyyttwwoorrzzoonneeggoo uurrzz ddzzeenniiaa
ccii nniieenniioowweeggoo..

podczas odbioru materia ów, wytwarzania i bada  ko cowych wytworzonego 
urz dzenia ci nieniowego, w celu identyfikacji materia ów przeznaczonych do 
wytwarzania elementów urz dzenia, które maj  wp yw na wytrzyma o
ci nieniow .

33..22.. OOcceennaa kkoo ccoowwaa

UUrrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowwee nnaallee yy ppooddddaawwaa oocceenniiee kkoo ccoowweejj ooppiissaanneejj ppoonnii eejj.. § 44. Urz dzenie ci nieniowe poddaje si  ocenie ko cowej zgodnie z 
zasadniczymi wymaganiami okre lonymi w § 45.

33..22..11.. KKoonnttrroollaa kkoo ccoowwaa

WW cceelluu oocceennyy zzggooddnnoo ccii zz wwyymmaaggaanniiaammii ddyyrreekkttyywwyy uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowwee
nnaallee yy ppooddddaawwaa kkoonnttrroollii kkoo ccoowweejj ppoopprrzzeezz oocceenn wwzzrrookkooww ii bbaaddaanniiee
ddookkuummeennttaaccjjii ttoowwaarrzzyysszz cceejj.. BBaaddaanniiaa pprrzzeepprroowwaaddzzoonnee ppooddcczzaass wwyyttwwaarrzzaanniiaa
mmoogg bbyy uuwwzzggll ddnniioonnee.. WW zzaakkrreessiiee nniieezzbb ddnnyymm zzee wwzzggll ddóóww bbeezzppiieecczzee ssttwwaa,,
kkoonnttrrooll kkoo ccooww nnaallee yy pprrzzeepprroowwaaddzzaa jjaakkoo bbaaddaanniiee wweewwnn ttrrzznnee ii zzeewwnn ttrrzznnee
kkaa ddeejj cczz ccii uurrzz ddzzeenniiaa,, ww ooddppoowwiieeddnniicchh pprrzzyyppaaddkkaacchh ww ttrraakkcciiee wwyyttwwaarrzzaanniiaa
((nnpp.. jjee eellii bbaaddaanniiee ppooddcczzaass kkoonnttrroollii kkoo ccoowweejj nniiee bb ddzziiee mmoo lliiwwee))..

§ 45. 1. W celu dokonania oceny zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w 
rozporz dzeniu urz dzenie ci nieniowe nale y, w ramach oceny ko cowej, 
poddawa  kontroli ko cowej poprzez ocen  wizualn  i sprawdzenie do czonej 
do urz dzenia dokumentacji. Mo na tak e uwzgl dni  wyniki bada
przeprowadzonych podczas wytwarzania urz dzenia ci nieniowego. 

§ 45. 2. Podczas wytwarzania urz dzenia ci nieniowego, w zakresie 
niezb dnym ze wzgl dów bezpiecze stwa, powinna by  przeprowadzona 
kontrola ko cowa jako badanie wewn trzne i zewn trzne ka dej cz ci 
urz dzenia, w szczególno ci je eli badanie urz dzenia ci nieniowego podczas 
kontroli ko cowej nie b dzie mo liwe.

33..22..22.. PPrróóbbaa wwyyttrrzzyymmaa oo ccii

OOcceennaa kkoo ccoowwaa uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh ppoowwiinnnnaa oobbeejjmmoowwaa bbaaddaanniiee
wwyyttrrzzyymmaa oo ccii ccii nniieenniioowweejj,, zzaazzwwyycczzaajj wwyykkoonnyywwaanneejj ww ppoossttaaccii pprróóbbyy
ccii nniieenniioowweejj hhyyddrraauulliicczznneejj pprrzzyy ccii nniieenniiuu pprróóbbyy ccoo nnaajjmmnniieejj rróówwnnyymm
ooddppoowwiieeddnniieejj wwaarrttoo ccii ookkrree lloonneejj ww ppkktt 77..44..

§ 45. 3. Ocena ko cowa urz dzenia ci nieniowego powinna obejmowa
badanie wytrzyma o ci ci nieniowej, zazwyczaj wykonywane w postaci próby 
ci nieniowej hydraulicznej przy ci nieniu próby, o ile ma to zastosowanie, co 
najmniej równym odpowiedniej warto ci okre lonej w § 58.

WW pprrzzyyppaaddkkuu uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh kkaatteeggoorriiii II pprroodduukkoowwaannyycchh sseerryyjjnniiee,, pprróóbb
ttaakk mmoo nnaa pprrzzeepprroowwaaddzzaa zz wwyykkoorrzzyyssttaanniieemm mmeettoodd ssttaattyyssttyycczznnyycchh..

§ 45. 4. W przypadku urz dzenia ci nieniowego zaliczonego do kategorii I, 
produkowanego seryjnie, prób  hydrauliczn , o której mowa w ust. 2, mo na 
przeprowadza  z wykorzystaniem metod statystycznych.

JJee eellii pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee pprróóbbyy hhyyddrraauulliicczznneejj jjeesstt sszzkkooddlliiwwee lluubb nniieeuuzzaassaaddnniioonnee
zzee wwzzggll ddóóww pprraakkttyycczznnyycchh,, mmoo nnaa pprrzzeepprroowwaaddzzaa iinnnnee pprróóbbyy oo uuzznnaanneejj
wwiiaarryyggooddnnoo ccii.. PPrrzzeedd pprrzzeepprroowwaaddzzeenniieemm pprróóbb iinnnnyycchh nnii pprróóbbaa ccii nniieenniioowwaa

§ 45. 5. W przypadku gdy przeprowadzenie próby hydraulicznej, o której mowa 
w ust. 3, jest szkodliwe lub nieuzasadnione ze wzgl dów praktycznych, mog
by  przeprowadzane inne próby o uznanej wiarygodno ci. Przed 
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hhyyddrraauulliicczznnaa,, nnaallee yy zzaassttoossoowwaa ddooddaattkkoowwee rrooddkkii,, ttaakkiiee jjaakk bbaaddaanniiaa
nniieenniisszzcczz ccee lluubb iinnnnee mmeettooddyy oo rróówwnnoowwaa nnyymm zznnaacczzeenniiuu..

przeprowadzeniem prób innych ni  próba hydrauliczna nale y zastosowa
dodatkowe badania, takie jak: badania nieniszcz ce lub badania metodami 
innymi o równowa nym znaczeniu.

33..22..33.. KKoonnttrroollaa uurrzz ddzzee oocchhrroonnnnyycchh

WW pprrzzyyppaaddkkuu zzeessppoo óóww,, oocceennaa kkoo ccoowwaa ppoowwiinnnnaa rróówwnniiee oobbeejjmmoowwaa
sspprraawwddzzeenniiee uurrzz ddzzee zzaabbeezzppiieecczzaajj ccyycchh ww cceelluu ssttwwiieerrddzzeenniiaa ppee nneejj zzggooddnnoo ccii zz
wwyymmaaggaanniiaammii,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww ppkktt 22..1100..

§ 45. 6. W przypadku zespo ów urz dze  ci nieniowych, ocena ko cowa 
powinna obejmowa  tak e sprawdzenie urz dze  zabezpieczaj cych, w celu 
stwierdzenia pe nej zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w § 34.

33..33.. OOzznnaakkoowwaanniiee ii eettyykkiieettoowwaanniiee
OOpprróócczz oozznnaakkoowwaanniiaa CCEE,, oo kkttóórryymm mmoowwaa ww aarrtt.. 1155,, nnaallee yy ppooddaa nnaasstt ppuujj ccee
iinnffoorrmmaaccjjee::

aa)) nnaa wwsszzyyssttkkiicchh uurrzz ddzzeenniiaacchh ccii nniieenniioowwyycchh::

§ 46. 1. Na urz dzeniach ci nieniowych oprócz oznakowania CE umieszcza si
informacje zawieraj ce:

nnaazzww ii aaddrreess lluubb iinnnnee rrooddkkii iiddeennttyyffiikkaaccjjii wwyyttwwóórrccyy,, oorraazz ww
ooddppoowwiieeddnniicchh pprrzzyyppaaddkkaacchh,, jjeeggoo uuppoowwaa nniioonneeggoo pprrzzeeddssttaawwiicciieellaa
uussttaannoowwiioonneeggoo wwee WWssppóóllnnoocciiee,,

1) nazw  i adres lub dane identyfikacyjne producenta oraz, je eli ma to 
zastosowanie, jego upowa nionego przedstawiciela;

rrookk bbuuddoowwyy,, 2) rok produkcji urz dzenia ci nieniowego;

iiddeennttyyffiikkaaccjj uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo ssttoossoowwnniiee ddoo jjeeggoo rrooddzzaajjuu,, ttaakk
jjaakk ttyypp,, oozznnaacczzeenniiee sseerriiii lluubb ppaarrttiiii oorraazz nnuummeerr ffaabbrryycczznnyy,,

3) oznaczenie serii lub partii urz dzenia ci nieniowego; 

4) numer fabryczny, je eli stosuje si  numery fabryczne;

zzaassaaddnniicczzee nnaajjwwyy sszzee//nnaajjnnii sszzee ppaarraammeettrryy ddooppuusszzcczzaallnnee;; 5) zasadnicze najwy sze i najni sze parametry dopuszczalne.

bb)) ww zzaallee nnoo ccii oodd ttyyppuu uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh,, ddaallsszzee iinnffoorrmmaaccjjee nniieezzbb ddnnee
ddoo bbeezzppiieecczznneeggoo iinnssttaalloowwaanniiaa,, oobbss uuggii lluubb uu yyttkkoowwaanniiaa,, aa ttaakk ee ttaamm ggddzziiee
mmaa ttoo zzaassttoossoowwaanniiee,, ddoo kkoonnsseerrwwaaccjjii ii bbaaddaa ookkrreessoowwyycchh,, ttaakkiiee jjaakk::

§ 46. 2. W zale no ci od rodzaju urz dzenia ci nieniowego oprócz informacji, o 
których mowa w ust. 1, umieszcza si  na nim informacje niezb dne do 
bezpiecznego instalowania, obs ugi lub u ytkowania oraz, je eli maj
zastosowanie, informacje niezb dne do konserwacji i przeprowadzania bada
okresowych, w szczególno ci:
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ppoojjeemmnnoo VV uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo ww LL,, 1) pojemno  V urz dzenia ci nieniowego (w litrach);

wwyymmiiaarr nnoommiinnaallnnyy rruurrooccii gguu DDNN,, 2) wymiar nominalny DN ruroci gu;

ssttoossoowwaannee ccii nniieenniiee pprróóbbnnee PPTT ww bbaarraacchh ii ddaattaa pprróóbbyy ccii nniieenniioowweejj,, 3) stosowane ci nienie próbne PT (w barach) i dat  próby ci nieniowej;

ccii nniieenniiee nnaassttaawwiioonnee uurrzz ddzzeenniiaa zzaabbeezzppiieecczzaajj cceeggoo ww bbaarraacchh,, 4) ci nienie nastawione urz dzenia zabezpieczaj cego (w barach);

mmoocc uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo ww kkWW,, 5) moc urz dzenia ci nieniowego (w kilowatach);

nnaappii cciiee zzaassiillaanniiaa ww VV ((wwoollttaacchh)),, 6) napi cie zasilania (w woltach);

pprrzzeewwiiddyywwaannee zzaassttoossoowwaanniiee,, 7) przewidywane zastosowanie;

ssttooppiiee nnaappee nniieenniiaa ww kkgg//LL,, 8) stopie  nape nienia (kilogram/litr);

nnaajjwwii kksszzaa mmaassaa nnaappee nniieenniiaa ww kkgg,, 9) najwi ksz  mas  nape nienia (w kilogramach);

ttaarraa ww kkgg,, 10) tar  (w kilogramach);

ggrruuppaa wwyyrroobbóóww;; 11) grup  p ynów.

cc)) ttaamm,, ggddzziiee ttoo nniieezzbb ddnnee,, oossttrrzzee eenniiaa pprrzzyyttwwiieerrddzzoonnee ddoo uurrzz ddzzeenniiaa
ccii nniieenniioowweeggoo,, zzwwrraaccaajj ccee uuwwaagg nnaa mmoo lliiwwoo ccii nniieeww aa cciiwweeggoo uu yyttkkoowwaanniiaa,,
wwyynniikkaajj ccee zz ddoottyycchhcczzaassoowweeggoo ddoo wwiiaaddcczzeenniiaa..

§ 46. 3. W przypadkach niezb dnych, na urz dzeniu ci nieniowym umieszcza 
si  ostrze enia przed nieprawid owym ich u yciem, które mo e mie  miejsce.

OOzznnaakkoowwaanniiee CCEE oorraazz wwyymmaaggaannee iinnffoorrmmaaccjjee nnaallee yy ppooddaa nnaa uurrzz ddzzeenniiuu
ccii nniieenniioowwyymm lluubb nnaa ttaabblliicczzccee zznnaammiioonnoowweejj ppeewwnniiee ddoo nniieeggoo pprrzzyymmooccoowwaanneejj,, zz
nnaasstt ppuujj ccyymmii wwyyjj ttkkaammii::

§ 47. Oznakowanie CE oraz wymagane informacje, o których mowa w § 46 ust. 
2, umieszcza si  na urz dzeniu ci nieniowym lub na tabliczce znamionowej 
trwale do niego przymocowanej, z wyj tkiem gdy:

jjee eellii mmaa ttoo zzaassttoossoowwaanniiee,, mmoo nnaa wwyykkoorrzzyyssttaa ooddppoowwiieeddnnii ddookkuummeennttaaccjj ww
cceelluu uunniikknnii cciiaa ppoowwttaarrzzaajj cceeggoo ssii oozznnaakkoowwaanniiaa ppoojjeeddyynncczzyycchh eelleemmeennttóóww,,
ttaakkiicchh jjaakk eelleemmeennttyy rruurroowwee,, pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh ddllaa tteeggoo ssaammeeggoo zzeessppoo uu..
OOddnnoossii ssii ttoo ddoo oozznnaakkoowwaanniiaa CCEE oorraazz ppoozzoossttaa yycchh oozznnaakkoowwaa ii eettyykkiieett,, oo

1) mo na wykorzysta  odpowiedni  dokumentacj  w celu unikni cia 
powtarzaj cego si  oznakowania pojedynczych elementów, w szczególno ci 
elementów rurowych, przeznaczonych dla tego samego zespo u urz dze
ci nieniowych; wymaganie to dotyczy oznakowania CE oraz pozosta ych 



47

Wymagania dyrektywy 97/23/EWG Wymagania rozporz dzenia

kkttóórryycchh mmoowwaa ww nniinniieejjsszzyymm zzaa cczznniikkuu;; oznakowa  i etykiet, o których mowa w rozporz dzeniu;

ww pprrzzyyppaaddkkuu,, ggddyy uurrzz ddzzeenniiee ccii nniieenniioowwee nnpp.. oosspprrzz tt jjeesstt zzbbyytt mmaa ee,,
iinnffoorrmmaaccjjee,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww lliitt.. bb)) mmoogg bbyy ppooddaannee nnaa eettyykkiieecciiee
pprrzzyymmooccoowwaanneejj ddoo tteeggoo uurrzz ddzzeenniiaa;;

2) urz dzenie ci nieniowe, w szczególno ci osprz t, jest zbyt ma e; w takim 
przypadku informacje mog  by  zamieszczone na etykiecie przymocowanej 
do urz dzenia;

ww ooddnniieessiieenniiuu ddoo mmaassyy wwyyppee nniiaajj cceejj oorraazz oossttrrzzee ee ,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww lliitt..
cc)) mmoo nnaa ssttoossoowwaa eettyykkiieettoowwaanniiee lluubb iinnnnee rróówwnnoowwaa nnee rrooddkkii ppoodd
wwaarruunnkkiieemm,, ee ppoozzoossttaann oonnee cczzyytteellnnee ww ooddppoowwiieeddnniimm cczzaassiiee..

3) w odniesieniu do masy nape nienia oraz ostrze e , o których mowa w § 46 
ust. 3, mo na stosowa  etykietowanie lub inne równowa ne rodki, pod 
warunkiem e pozostan  one czytelne przez odpowiedni czas.

33..44.. IInnssttrruukkccjjee oobbss uuggii

aa)) UUrrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowwee uummiieesszzcczzaannee nnaa rryynnkkuu ppoowwiinnnnyy bbyy ddoossttaarrcczzaannee,, nnaa
iillee ttoo kkoonniieecczznnee,, wwrraazz zz iinnssttrruukkccjjaammii ddllaa uu yyttkkoowwnniikkaa,, zzaawwiieerraajj ccyymmii wwsszzeellkkiiee
nniieezzbb ddnnee iinnffoorrmmaaccjjee nnaa tteemmaatt bbeezzppiieecczzee ssttwwaa,, ddoottyycczz ccee::

§ 48. 1. Do urz dzenia ci nieniowego wprowadzanego do obrotu powinny by
do czane instrukcje przeznaczone dla u ytkownika, zawieraj ce niezb dne
informacje w zakresie bezpiecze stwa, dotycz ce: 

mmoonnttaa uu oobbeejjmmuujj cceeggoo cczzeenniiee rróó nnyycchh eelleemmeennttóóww uurrzz ddzzeenniiaa
ccii nniieenniioowweeggoo,,

1) monta u – obejmuj cego czenie ró nych elementów urz dzenia 
ci nieniowego; 

uurruucchhaammiiaanniiaa,, 2) uruchamiania; 

uu yyttkkoowwaanniiaa,, 3) u ytkowania; 

kkoonnsseerrwwaaccjjii oobbeejjmmuujj cceejj sspprraawwddzzeenniiaa wwyykkoonnyywwaannee pprrzzeezz uu yyttkkoowwnniikkaa;; 4) konserwacji – obejmuj cej sprawdzenia wykonywane przez u ytkownika.

bb)) IInnssttrruukkccjjee ppoowwiinnnnyy zzaawwiieerraa iinnffoorrmmaaccjjee nnaanniieessiioonnee nnaa uurrzz ddzzeenniiee
ccii nniieenniioowwee zzggooddnniiee zz ppkktt 33..33,, zz wwyy cczzeenniieemm nnuummeerruu ffaabbrryycczznneeggoo,, aa ww
ssttoossoowwnnyycchh pprrzzyyppaaddkkaacchh nnaallee yy ddoo nniicchh ddoo cczzyy ddookkuummeennttyy tteecchhnniicczznnee,,
rryyssuunnkkii ii wwyykkrreessyy kkoonniieecczznnee ddoo ppee nneeggoo zzrroozzuummiieenniiaa ttyycchh iinnssttrruukkccjjii;;

§ 48. 2. Instrukcje powinny zawiera  informacje, o których mowa w § 46, z 
wy czeniem numeru fabrycznego. Do instrukcji, o ile ma to zastosowanie, 
nale y do czy  dokumenty techniczne, rysunki i wykresy niezb dne do ich 
zrozumienia.

cc)) WW ssttoossoowwnnyycchh pprrzzyyppaaddkkaacchh,, iinnssttrruukkccjjee ttee ppoowwiinnnnyy rróówwnniiee ooppiissyywwaa
zzaaggrroo eenniiaa wwyynniikkaajj ccee zz nniieeww aa cciiwweeggoo uu yyttkkoowwaanniiaa,, zzggooddnniiee zz ppkktt 11..33 oorraazz
sszzcczzeeggóóllnnee cceecchhyy kkoonnssttrruukkccjjii zzggooddnniiee zz ppkktt 22..22..33..

§ 48. 3. W instrukcjach, o których mowa w ust. 1, powinny by  opisane 
zagro enia wynikaj ce z niew a ciwego u ytkowania urz dzenia ci nieniowego,
zgodnie z § 19, oraz szczególne cechy konstrukcji, o których mowa w § 23-25. 
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ZZII.. 44.. MMAATTEERRIIAA YY

MMaatteerriiaa yy uu yywwaannee ddoo wwyyttwwaarrzzaanniiaa uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh ppoowwiinnnnyy bbyy
ooddppoowwiieeddnniiee ddoo tteeggoo zzaassttoossoowwaanniiaa pprrzzeezz zzaappllaannoowwaannyy cczzaass yycciiaa,, oo iillee nniiee
pprrzzeewwiidduujjee ssii iicchh wwyymmiiaannyy..

§ 49. 1. Materia y u ywane do wytwarzania urz dzenia ci nieniowego powinny 
by  odpowiednie do zaplanowanego czasu ycia urz dzenia, o ile nie przewiduje 
si  ich wymiany.

WW ssttoossuunnkkuu ddoo mmaatteerriiaa óóww ddooddaattkkoowwyycchh ddoo ssppaawwaanniiaa oorraazz iinnnnyycchh mmaatteerriiaa óóww
cczz ccyycchh wwyymmaaggaannee jjeesstt ssppee nniieenniiee wwee ww aa cciiwwyy ssppoossóóbb ttyyllkkoo ooddppoowwiieeddnniicchh

wwyymmaaggaa ppkktt 44..11,, 44..22 lliitt.. aa)) oorraazz ppiieerrwwsszzeeggoo aakkaappiittuu ppkktt 44..33,, zzaarróówwnnoo
ooddddzziieellnniiee jjaakk ii ww kkoonnssttrruukkccjjii ppoo cczzoonneejj..

§ 49. 2. W stosunku do materia ów dodatkowych do spawania oraz innych 
materia ów cz cych powinny by  spe nione odpowiednio tylko te wymagania, 
o których mowa w § 50 ust. 1 i 2 oraz w § 51 ust. 1, zarówno oddzielnie, jak i 
w konstrukcji po czonej.

ZZII.. 44..11.. MMaatteerriiaa yy nnaa eelleemmeennttyy ccii nniieenniioowwee ppoowwiinnnnyy:: § 50. 1. Materia y przeznaczone na elementy ci nieniowe powinny:

aa)) mmiiee ww aassnnoo ccii ooddppoowwiieeddnniiee ddoo wwsszzyyssttkkiicchh wwaarruunnkkóóww pprraaccyy ddaajj ccyycchh ssii
pprrzzeewwiiddzziiee ww ssppoossóóbb uuzzaassaaddnniioonnyy oorraazz wwsszzeellkkiicchh wwaarruunnkkóóww bbaaddaa ,, aa ww
sszzcczzeeggóóllnnoo ccii ppoowwiinnnnyy bbyy wwyyssttaarrcczzaajj ccoo ppllaassttyycczznnee ii ooddppoorrnnee nnaa oobbccii eenniiaa
uuddaarroowwee.. JJee eellii jjeesstt ttoo ww aa cciiwwee,, ww aassnnoo ccii mmaatteerriiaa óóww ppoowwiinnnnyy ssppee nniiaa
wwyymmaaggaanniiaa ppkktt 77..55.. PPoonnaaddttoo,, pprrzzyy ddoobboorrzzee mmaatteerriiaa óóww nnaallee yy,, jjee eellii jjeesstt ttoo
nniieezzbb ddnnee,, ww sszzcczzeeggóóllnnoo ccii nnaallee yy wwyykkaazzaa nnaallee yytt ssttaarraannnnoo ww cceelluu
zzaappoobbiieeggaanniiaa kkrruucchheemmuu pp kkaanniiuu;; jjee llii zz pprrzzyycczzyynn sszzcczzeeggóóllnnyycchh ppoowwiinniieenn bbyy
zzaassttoossoowwaannyy mmaatteerriiaa kkrruucchhyy,, nnaallee yy ppooddjj ooddppoowwiieeddnniiee rrooddkkii;;

1) mie  w a ciwo ci odpowiednie do warunków pracy urz dzenia 
ci nieniowego, daj cych si  w sposób uzasadniony przewidzie , oraz 
warunków bada  urz dzenia, w szczególno ci powinny by  wystarczaj co
plastyczne i odporne na obci enia udarowe; w a ciwo ci materia ów, o ile 
ma to zastosowanie, powinny spe nia  wymagania, okre lone w § 59, w 
szczególno ci, w niezb dnych przypadkach, powinna by  wykazana nale yta
staranno  przy doborze materia ów, w celu zapobiegania kruchemu 
p kaniu, a je eli z okre lonych przyczyn zastosowany b dzie materia
kruchy, nale y podj  odpowiednie dzia ania;

bb)) bbyy wwyyssttaarrcczzaajj ccoo ooddppoorrnnee cchheemmiicczznniiee nnaa pp yynnyy zzaawwaarrttee ww uurrzz ddzzeenniiaacchh
ccii nniieenniioowwyycchh;; cchheemmiicczznnee ii ffiizzyycczznnee ww aassnnoo ccii mmaatteerriiaa uu nniieezzbb ddnnee ddoo
zzaacchhoowwaanniiaa bbeezzppiieecczzee ssttwwaa eekkssppllooaattaaccyyjjnneeggoo nniiee mmoogg wwyyrraa nniiee ssii
ppooggaarrsszzaa ppooddcczzaass zzaappllaannoowwaanneeggoo cczzaassuu yycciiaa uurrzz ddzzeenniiaa;;

2) by  wystarczaj co odporne chemicznie na p yny znajduj ce si  w urz dzeniu
ci nieniowym; chemiczne i fizyczne w a ciwo ci materia u niezb dne do 
zachowania bezpiecze stwa eksploatacyjnego nie mog  wyra nie si
pogarsza  podczas zaplanowanego czasu ycia urz dzenia;

cc)) nniiee ppooggaarrsszzaa wwyyrraa nniiee sswwyycchh ww aassnnoo ccii wwsskkuutteekk ssttaarrzzeenniiaa;; 3) nie podlega  znacz co procesom starzenia;

dd)) bbyy ooddppoowwiieeddnniiee ddoo pprrzzeewwiiddyywwaannyycchh pprroocceessóóww pprrzzeettwwaarrzzaanniiaa;; 4) by  odpowiednie do procesów przetwarzania, jakie przewidziano stosowa ;

ee)) bbyy ttaakk ddoobbiieerraannee,, aabbyy uunniikknn nniieeppoo ddaannyycchh sskkuuttkkóóww pprrzzyy cczzeenniiuu 5) by  tak dobierane, aby unikn  niepo danych skutków przy czeniu 
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rróó nnyycchh mmaatteerriiaa óóww.. ró norodnych materia ów.

ZZII.. 44..22..

aa)) WWyyttwwóórrccaa uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh ppoowwiinniieenn ookkrree llii ww ssppoossóóbb ooddppoowwiieeddnnii
wwaarrttoo ccii nniieezzbb ddnnee ddoo oobblliicczzee pprroojjeekkttoowwyycchh,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww ppkktt 22..22..33,,
oorraazz zzaassaaddnniicczzee ww aassnnoo ccii mmaatteerriiaa óóww ii rrooddzzaajjee iicchh oobbrróóbbkkii,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa
ww ppkktt 44..11;;

§ 50. 2. Producent urz dzenia ci nieniowego powinien okre li  warto ci 
niezb dne do oblicze  projektowych, odpowiednio do wymaga  okre lonych w 
§ 23-25, oraz zasadnicze w a ciwo ci materia ów i rodzaje ich obróbki, o 
których mowa w ust. 1.

bb)) WW ddookkuummeennttaaccjjii tteecchhnniicczznneejj wwyyttwwóórrccaa ppoowwiinniieenn uummiiee ccii eelleemmeennttyy
ddoottyycczz ccee zzggooddnnoo ccii zzee ssppeeccyyffiikkaaccjjaammii mmaatteerriiaa oowwyymmii nniinniieejjsszzeejj ddyyrreekkttyywwyy ww
jjeeddnneejj zz ppoonnii sszzyycchh ppoossttaaccii::

§ 50. 3. Producent powinien okre li  w dokumentacji technicznej urz dzenia
ci nieniowego elementy, zgodnie ze specyfikacjami materia owymi okre lonymi 
w rozporz dzeniu, podaj c wykaz materia ów:

pprrzzeezz zzaassttoossoowwaanniiee mmaatteerriiaa óóww zzggooddnnyycchh zz nnoorrmmaammii zzhhaarrmmoonniizzoowwaannyymmii,, 1) zgodnych z normami zharmonizowanymi;

pprrzzeezz zzaassttoossoowwaanniiee mmaatteerriiaa óóww oobbjj ttyycchh eeuurrooppeejjsskkiimm uuzznnaanniieemm
mmaatteerriiaa óóww,, pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh ddoo wwyyttwwaarrzzaanniiaa uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh,,
zzggooddnniiee zz aarrtt.. 1111,,

2) obj tych europejskim uznaniem materia ów, o którym mowa w rozdziale 5, 
przeznaczonych do wytwarzania urz dze  ci nieniowych;

pprrzzeezz zzaassttoossoowwaanniiee mmaatteerriiaa uu ddooppuusszzcczzoonneeggoo jjeeddnnoorraazzoowwoo;; 3) dopuszczonych jednorazowo.

cc)) ww pprrzzyyppaaddkkuu uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh kkaatteeggoorriiii IIIIII ii IIVV,, ddooppuusszzcczzeenniiee
jjeeddnnoorraazzoowwee,, oo kkttóórryymm mmoowwaa ww ttrrzzeecciimm mmyy llnniikkuu lliitt.. bb)),, ppoowwiinnnnoo bbyy
uuddzziieelloonnee pprrzzeezz jjeeddnnoossttkk nnoottyyffiikkoowwaann ooddppoowwiieeddzziiaallnn zzaa pprroocceedduurryy oocceennyy
zzggooddnnoo ccii uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh..

§ 50. 4. W przypadku urz dze  ci nieniowych nale cych do kategorii III i IV, 
dopuszczenie jednorazowe materia u jest dokonywane przez jednostk
notyfikowan  odpowiedzialn  za procedury oceny zgodno ci urz dze
ci nieniowych.

ZZII.. 44..33.. WWyyttwwóórrccaa uurrzz ddzzee ppoowwiinniieenn ppooddjj ooddppoowwiieeddnniiee ddzziiaa aanniiaa ww cceelluu
zzaappeewwnniieenniiaa,, ee zzaassttoossoowwaannyy mmaatteerriiaa ooddppoowwiiaaddaa wwyymmaaggaannyymm ssppeeccyyffiikkaaccjjoomm..
WW sszzcczzeeggóóllnnoo ccii,, ddllaa wwsszzyyssttkkiicchh mmaatteerriiaa óóww ppoowwiinnnnaa bbyy ddoossttaarrcczzoonnaa
ddookkuummeennttaaccjjaa ssppoorrzz ddzzoonnaa pprrzzeezz wwyyttwwóórrcc mmaatteerriiaa uu,, ssttwwiieerrddzzaajj ccaa zzggooddnnoo
zzee ssppeeccyyffiikkaaccjj ..

§ 51. 1. Producent urz dzenia ci nieniowego powinien podj  odpowiednie 
dzia ania w celu zapewnienia, e zastosowany materia  odpowiada wymaganej 
specyfikacji. W szczególno ci dla materia ów powinna by  dostarczona 
dokumentacja sporz dzona przez producenta materia u, potwierdzaj ca jego 
zgodno  ze specyfikacj .
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WW pprrzzyyppaaddkkuu gg óówwnnyycchh eelleemmeennttóóww ccii nniieenniioowwyycchh uurrzz ddzzee kkaatteeggoorriiii IIII,, IIIIII ii IIVV
ssttwwiieerrddzzeenniiee ttoo ppoowwiinnnnoo mmiiee ffoorrmm wwiiaaddeeccttwwaa kkoonnttrroollii ookkrree lloonneeggoo wwyyrroobbuu..

§ 51. 2. W przypadku g ównych elementów ci nieniowych urz dze
ci nieniowych nale cych do kategorii II, III i IV, potwierdzenie zgodno ci 
materia u ze specyfikacj  sporz dza producent materia u jako dokument 
kontroli dla okre lonego wyrobu.

JJee eellii wwyyttwwóórrccaa mmaatteerriiaa óóww ppoossiiaaddaa ooddppoowwiieeddnnii ssyysstteemm zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii,,
cceerrttyyffiikkoowwaannyy pprrzzeezz kkoommppeetteennttnn jjeeddnnoossttkk uussttaannoowwiioonn wwee WWssppóóllnnoocciiee ii
oocceenniioonnyy sszzcczzeeggóóllnniiee ppoodd wwzzggll ddeemm mmaatteerriiaa óóww,, ttoo nnaallee yy pprrzzyyjj ww
ddoommnniieemmaanniiuu,, ee wwiiaaddeeccttwwaa wwyyssttaawwiioonnee pprrzzeezz wwyyttwwóórrcc ppoo wwiiaaddcczzaajj
zzggooddnnoo zz ooddppoowwiieeddnniimmii wwyymmaaggaanniiaammii nniinniieejjsszzeeggoo rroozzddzziiaa uu..

§ 51. 3. W przypadku gdy producent materia ów posiada odpowiedni system 
zapewnienia jako ci certyfikowany przez kompetentn  jednostk  certyfikuj c  i 
poddany ocenie pod wzgl dem wytwarzanych materia ów, przyjmuje si , e
dokument kontroli, o którym mowa w ust. 2, po wiadcza zgodno  z 
odpowiednimi wymaganiami okre lonymi w ust. 1 i 2.

ZZII.. 55.. UURRZZ DDZZEENNIIAA CCII NNIIEENNIIOOWWEE OOGGRRZZEEWWAANNEE PP OOMMIIEENNIIEEMM LLUUBB WW
IINNNNYY SSPPOOSSÓÓBB,, WW KKTTÓÓRRYYMM WWYYSSTT PPUUJJEE RRYYZZYYKKOO PPRRZZEEGGRRZZAANNIIAA,,
OO KKTTÓÓRRYYMM MMOOWWAA WW AARRTT.. 33 UUSSTT.. 11

UUrrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowwee tteeggoo rrooddzzaajjuu oobbeejjmmuujj ::

wwyyttwwoorrnniiccee ppaarryy ii wwooddyy ggoorr cceejj,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt.. 33 uusstt.. 11..22,, ttaakkiiee
jjaakk ppaalleenniisskkoowwee kkoott yy ppaarroowwee ii kkoott yy wwooddnnee,, pprrzzeeggrrzzeewwaacczzee ppiieerrwwoottnnee ii
wwttóórrnnee,, kkoott yy ooddzzyysskknniiccoowwee,, kkoott yy ww ssppaallaarrnniiaacchh ooddppaaddóóww,, kkoott yy
eelleekkttrryycczznnee eelleekkttrrooddoowwee lluubb ttyyppuu zzaannuurrzzeenniioowweeggoo,, sszzyybbkkoowwaarryy
ccii nniieenniioowwee,, wwrraazz zz iicchh oosspprrzz tteemm oorraazz,, jjee llii ss zzaassttoossoowwaannee,, zz iicchh
uukk aaddaammii uuzzddaattnniiaanniiaa wwooddyy zzaassiillaajj cceejj ii ppooddaawwaanniiaa ppaalliiwwaa,,

aa ttaakk ee

§ 52. 1. Do urz dze  ci nieniowych, w których wyst puje ryzyko przegrzania, o 
których mowa w § 9, obejmuj cych:

1) wytwornice pary i wody gor cej, takie jak: paleniskowe kot y parowe i kot y
wodne, przegrzewacze pierwotne i wtórne, kot y rekuperacyjne, kot y w 
spalarniach odpadów, kot y elektryczne elektrodowe lub typu 
zanurzeniowego, szybkowary ci nieniowe wraz z ich osprz tem oraz z 
uk adami uzdatniania wody zasilaj cej i podawania paliwa, je eli s  one 
zastosowane,

uurrzz ddzzeenniiaa ggrrzzeewwcczzee ww lliinniiaacchh tteecchhnnoollooggiicczznnyycchh,, nniiee ss uu ccee ddoo wwyyttwwaarrzzaanniiaa
ppaarryy aannii wwooddyy ggoorr cceejj,, oobbjj ttee aarrtt.. 33 uusstt.. 11..11,, ttaakkiiee jjaakk ppooddggrrzzeewwaacczzee ww
pprroocceessaacchh cchheemmiicczznnyycchh ii iinnnnyycchh ppooddoobbnnyycchh oorraazz uurrzz ddzzeenniiaa ddoo
pprrzzeettwwaarrzzaanniiaa pprroodduukkttóóww yywwnnoo cciioowwyycchh ppoodd ccii nniieenniieemm..

2) urz dzenia grzewcze w liniach technologicznych, w których u ywa si  innych 
mediów do podgrzewania ni  para i woda gor ca, takich jak: podgrzewacze 
w procesach chemicznych i podobnych oraz urz dzenia do przetwarzania 
produktów ywno ciowych pod ci nieniem

 stosuje si  dodatkowe wymagania okre lone w ust. 2.

TTeeggoo rrooddzzaajjuu uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowwee ppoowwiinnnnyy bbyy ttaakk oobblliicczzaannee,, pprroojjeekkttoowwaannee ii
bbuuddoowwaannee,, aabbyy uunniikknn rryyzzyykkaa zznnaacczz cceeggoo rroozzsszzcczzeellnniieenniiaa ssii ppooww ookkii nnaa
sskkuutteekk pprrzzeeggrrzzaanniiaa lluubb jjee zzmmiinniimmaalliizzoowwaa .. WW sszzcczzeeggóóllnnoo ccii,, jjee llii mmaa ttoo

§ 52. 2. Urz dzenia, o których mowa w ust. 1, powinny by  tak obliczane, 
projektowane i budowane, aby wyeliminowa  lub zminimalizowa  ryzyko 
znacz cego rozszczelnienia si  pow oki na skutek przegrzania. W szczególno ci, 
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zzaassttoossoowwaanniiee,, nnaallee yy ssii uuppeewwnnii ,, cczzyy:: o ile ma to zastosowanie, producent powinien:

aa)) pprrzzeewwiiddzziiaannoo ooddppoowwiieeddnniiee rrooddkkii oocchhrroonnnnee ooggrraanniicczzaajj ccee ppaarraammeettrryy pprraaccyy,,
ttaakkiiee jjaakk ddoopprroowwaaddzzeenniiee cciieepp aa,, ooddpprroowwaaddzzeenniiee cciieepp aa,, oorraazz,, jjee llii mmaa ttoo
zzaassttoossoowwaanniiee,, ppoozziioomm pp yynnuu,, ww cceelluu uunniikknnii cciiaa rryyzzyykkaa mmiieejjssccoowweeggoo ii
ooggóóllnneeggoo pprrzzeeggrrzzaanniiaa,,

1) przewidzie  odpowiednie rodki ochronne w celu ograniczenia parametrów 
pracy, takich jak: odprowadzenie i doprowadzenie ciep a oraz, je eli ma to 
zastosowanie, poziomu p ynu tak, aby unikn  ryzyka miejscowego i 
ogólnego przegrzania;

bb)) pprrzzeewwiiddzziiaannoo ppuunnkkttyy ppoobbiieerraanniiaa pprróóbbeekk,, uummoo lliiwwiiaajj ccee oocceenn ww aassnnoo ccii
pp yynnuu ww cceelluu uunniikknnii cciiaa rryyzzyykkaa zzwwii zzaanneeggoo zz oossaaddaammii ii//lluubb kkoorroozzjj ,, jjee llii ss
oonnee wwyymmaaggaannee,,

2) przewidzie  punkty pobierania próbek umo liwiaj ce ocen  w asno ci p ynu, 
w celu unikni cia ryzyka zwi zanego z tworzeniem osadów i korozj , je eli 
punkty takie s  wymagane;

cc)) ppooddjj ttoo ooddppoowwiieeddnniiee rrooddkkii ww cceelluu wwyyeelliimmiinnoowwaanniiaa rryyzzyykkaa uusszzkkooddzzeenniiaa pprrzzeezz
oossaaddyy,,

3) podj  odpowiednie dzia ania w celu wyeliminowania ryzyka uszkodzenia 
przez osady;

dd)) pprrzzeewwiiddzziiaannoo rrooddkkii bbeezzppiieecczznneeggoo ooddpprroowwaaddzzaanniiaa cciieepp aa sszzcczz ttkkoowweeggoo ppoo
wwyy cczzeenniiuu,,

4) przewidzie rodki bezpiecznego odprowadzania ciep a szcz tkowego po 
wy czeniu;

ee)) ppooddjj ttoo kkrrookkii ww cceelluu uunniikknnii cciiaa nniieebbeezzppiieecczznneeggoo nnaaggrroommaaddzzeenniiaa zzaappaallnnyycchh
mmiieesszzaanniinn ssuubbssttaannccjjii ppaallnnyycchh ii ppoowwiieettrrzzaa,, lluubb ppoowwrroottuu pp oommiieenniiaa..

5) podj  dzia ania maj ce na celu unikni cie niebezpiecznego nagromadzenia 
zapalnych mieszanin substancji palnych i powietrza lub cofni cia si
p omienia.

ZZII.. 66.. RRUURROOCCII GGII,, OO KKTTÓÓRRYYCCHH MMOOWWAA WW AARRTT.. 33,, UUSSTT.. 11..33

PPrroojjeekktt ii kkoonnssttrruukkccjjaa ppoowwiinnnnyy zzaappeewwnnii ,, aabbyy::

aa)) rryyzzyykkoo ppoowwssttaanniiaa nnaaddmmiieerrnniiee wwyyssookkiicchh nnaapprr ee ssppoowwooddoowwaannyycchh
nniieeddooppuusszzcczzaallnnyymmii sswwoobbooddnnyymmii pprrzzeemmiieesszzcczzeenniiaammii lluubb nnaaddmmiieerrnnyymmii ssii aammii,,
ppoowwssttaajj ccyymmii nnpp.. nnaa kkoo nniieerrzzaacchh,, zz cczzaacchh,, kkoommppeennssaattoorraacchh lluubb pprrzzeewwooddaacchh
ggii ttkkiicchh,, jjeesstt ww aa cciiwwiiee kkoonnttrroolloowwaannee pprrzzeezz zzaassttoossoowwaanniiee rrooddkkóóww ttaakkiicchh jjaakk
ppooddppoorryy,, ooggrraanniicczzeenniiaa,, kkoottwwyy,, oossiioowwaanniiee ii nnaaccii gg wwsstt ppnnyy;;

§ 53. Do ruroci gów, o których mowa w § 9 ust. 3, maj  zastosowanie 
dodatkowe wymagania dotycz ce ich projektu i konstrukcji, które powinny 
zawiera  takie rozwi zania, aby: 

1) ryzyko powstania nadmiernie wysokich napr e  spowodowanych 
niedopuszczalnymi przemieszczeniami lub nadmiernymi si ami, powstaj cymi 
na elementach, takich jak: ko nierze, z cza, kompensatory lub przewody 
gi tkie, by o w a ciwie kontrolowane za pomoc rodków, takich jak: 
podpory, ograniczenia, kotwy, osiowanie i naci g wst pny;
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bb)) jjee eellii mmoo lliiwwee jjeesstt wwyysstt ppoowwaanniiee kkoonnddeennssaaccjjii wweewwnn ttrrzz rruurr pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh
nnaa mmeeddiiaa ggaazzoowwee,, zzaassttoossoowwaannoo rrooddkkii uummoo lliiwwiiaajj ccee ooddpprroowwaaddzzaanniiee cciieecczzyy ii
uussuuwwaanniiee oossaaddóóww zz nnii eejj ppoo oo oonnyycchh oobbsszzaarróóww,, ww cceelluu wwyyeelliimmiinnoowwaanniiaa
uusszzkkooddzzee oodd uuddeerrzzee wwooddnnyycchh lluubb kkoorroozzjjii;;

2) w przypadku gdy jest mo liwe wyst powanie kondensacji wewn trz rur 
przeznaczonych na media gazowe, by y stosowane rodki umo liwiaj ce
odprowadzanie cieczy i usuwanie osadów z ni ej po o onych obszarów, w 
celu wyeliminowania uszkodze  spowodowanych uderzeniami wodnymi lub 
korozj ;

cc)) nnaallee yycciiee uuwwzzggll ddnniioonnoo ppootteennccjjaallnnee uusszzkkooddzzeenniiaa ssppoowwooddoowwaannee
ttuurrbbuulleennccjjaammii ii ttwwoorrzzeenniieemm ssii zzaawwiirroowwaa ;; mmaajj ttuu zzaassttoossoowwaanniiee
ooddppoowwiieeddnniiee cczz ccii ppkktt 22..77;;

3) w sposób nale yty uwzgl dnione zosta y mo liwo ci uszkodzenia 
powodowane turbulencjami i tworzeniem si  zawirowa , bior c pod uwag
odpowiednie wymagania okre lone w § 31; 

dd)) nnaallee yycciiee uuwwzzggll ddnniioonnoo rryyzzyykkoo zzmm cczzeenniiaa nnaa sskkuutteekk ddrrggaa rruurr;; 4) w sposób nale yty uwzgl dnione zosta o ryzyko zm czenia materia u
powodowane drganiami rur; 

ee)) ww pprrzzyyppaaddkkuu rruurrooccii ggóóww zzaawwiieerraajj ccyycchh pp yynnyy ggrruuppyy 11 ppooddjj ttoo ooddppoowwiieeddnniiee
rrooddkkii ww cceelluu ooddiizzoolloowwaanniiaa pprrzzeewwooddóóww rroozzrruucchhoowwyycchh,, kkttóórryycchh rroozzmmiiaarr

pprrzzeeddssttaawwiiaa zznnaacczz ccee rryyzzyykkoo;;

5) w przypadku ruroci gów zawieraj cych p yny zaliczane do grupy 1, 
zastosowano odpowiednie rodki w celu roz czenia przewodów 
pod czalnych i od czalnych, które ze wzgl du na swój rozmiar powoduj
znacz ce ryzyko; 

ff)) zzoossttaa oo zzmmiinniimmaalliizzoowwaannee rryyzzyykkoo nniieeuummyy llnneeggoo zzrrzzuuttuu zzaawwaarrttoo ccii;; ppuunnkkttyy
ooddbbiioorruu ppoowwiinnnnyy bbyy wwyyrraa nniiee zzaazznnaacczzoonnee nnaa cczz ccii ssttaa eejj zz ppooddaanniieemm
nnaazzwwyy zzaawwaarrtteeggoo pp yynnuu;;

6) zosta o zminimalizowane ryzyko niezamierzonego zrzutu zawarto ci; punkty 
odbioru powinny by  wyra nie zaznaczone na cz ci sta ej ruroci gu wraz z 
podaniem nazwy zawartego p ynu;

gg)) ppoo oo eenniiee ii pprrzzeebbiieegg ssiieeccii rruurrooccii ggóóww ppooddzziieemmnnyycchh ss zzaappiissaannee ccoo nnaajjmmnniieejj
ww ddookkuummeennttaaccjjii tteecchhnniicczznneejj ww cceelluu uu aattwwiieenniiaa bbeezzppiieecczznneeggoo
pprrzzeepprroowwaaddzzaanniiaa kkoonnsseerrwwaaccjjii,, kkoonnttrroollii ii nnaapprraaww..

7) po o enie i przebieg sieci ruroci gów podziemnych by y zarejestrowane co 
najmniej w dokumentacji technicznej w celu u atwienia bezpiecznego 
przeprowadzania konserwacji, kontroli i napraw. 

ZZII.. 77.. SSZZCCZZEEGGÓÓLLNNEE WWYYMMAAGGAANNIIAA IILLOO CCIIOOWWEE DDOOTTYYCCZZ CCEE
NNIIEEKKTTÓÓRRYYCCHH UURRZZ DDZZEE CCII NNIIEENNIIOOWWYYCCHH

§ 54. 1. Do urz dze  ci nieniowych maj  zastosowanie zasadnicze wymagania, 
o których mowa w § 55-59. 

PPoossttaannoowwiieenniiaa ppooddaannee ppoonnii eejj ssttoossuujjee ssii jjaakkoo zzaassaaddyy ooggóóllnnee.. JJee eellii jjeeddnnaakk nniiee
ss oonnee ssttoossoowwaannee,, ww cczzaajj cc ww ttoo pprrzzyyppaaddeekk bbrraakkuu kkoonnkkrreettnneeggoo ookkrree lleenniiaa
mmaatteerriiaa óóww oorraazz nniieezzaassttoossoowwaanniiaa nnoorrmm zzhhaarrmmoonniizzoowwaannyycchh,, wwyyttwwóórrccaa ppoowwiinniieenn
wwyykkaazzaa ,, ee ppooddjj ttoo ooddppoowwiieeddnniiee rrooddkkii ww cceelluu uuzzyysskkaanniiaa rróówwnnoowwaa nneeggoo

§ 54. 2. W przypadku gdy producent nie spe nia zasadniczych 

wymaga , o których mowa w § 55-59, powinien wykaza , e
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ooggóóllnneeggoo ppoozziioommuu bbeezzppiieecczzee ssttwwaa.. podj  odpowiednie dzia ania w celu uzyskania ogólnego poziomu 

bezpiecze stwa urz dzenia ci nieniowego równowa nego z 

poziomem zapewnianym przez stosowanie tych wymaga .

§ 54. 3. Przepis ust. 2 stosuje si  tak e, gdy nie okre lono szczegó owo 
zastosowanych materia ów i nie stosuje si  norm zharmonizowanych. 

NNiinniieejjsszzyy rroozzddzziiaa ssttaannoowwii iinntteeggrraallnn cczz zzaa cczznniikkaa II.. PPoossttaannoowwiieenniiaa ppooddaannee
ppoonnii eejj uuzzuuppee nniiaajj wwyymmaaggaanniiaa zzaassaaddnniicczzee ppooddaannee ww rroozzddzziiaa aacchh 11 ddoo 66 ww
ooddnniieessiieenniiuu ddoo uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh,, kkttóórryycchh ddoottyycczz ..

§ 54. 1. Do urz dze  ci nieniowych maj  zastosowanie zasadnicze wymagania, 
o których mowa w § 55-59. 

ZZII.. 77..11.. NNaapprr eenniiaa ddooppuusszzcczzaallnnee

77..11..11.. OOzznnaacczzeenniiaa § 3. 

GGrraanniiccaa ppllaassttyycczznnoo ccii RRee//tt oozznnaacczzaa pprrzzyyjj tt ww tteemmppeerraattuurrzzee oobblliicczzeenniioowweejj
wwaarrttoo ::

12) „granica plastyczno ci”, oznaczona symbolem Re/t  warto  w 
temperaturze „t” przyj tej do oblicze :

ggóórrnneejj ggrraanniiccyy ppllaassttyycczznnoo ccii ddllaa mmaatteerriiaa óóww wwyykkaazzuujj ccyycchh ggóórrnn ii ddoollnn
ggrraanniicc ppllaassttyycczznnoo ccii,,

a) górnej granicy plastyczno ci w przypadku materia ów wykazuj cych górn  i 
doln  granic  plastyczno ci, 

uummoowwnn ggrraanniicc ppllaassttyycczznnoo ccii pprrzzyy wwyydd uu eenniiuu 11,,00%% ddllaa ssttaallii
aauusstteenniittyycczznnyycchh ii nniieessttooppoowweeggoo aalluummiinniiuumm,,

uummoowwnn ggrraanniicc ppllaassttyycczznnoo ccii pprrzzyy wwyydd uu eenniiuu 00,,22%% ww ppoozzoossttaa yycchh
pprrzzyyppaaddkkaacchh..

b) umownej granicy plastyczno ci przy wyd u eniu wynosz cym 1,0% dla stali 
austenitycznych i niestopowego aluminium oraz 0,2% dla pozosta ych 
materia ów;

RRmm//2200 oozznnaacczzaa nnaajjnnii sszz wwaarrttoo wwyyttrrzzyymmaa oo ccii nnaa rroozzccii ggaanniiee ww tteemmppeerraattuurrzzee
2200ooCC..

RRmm//tt oozznnaacczzaa wwyyttrrzzyymmaa oo nnaa rroozzccii ggaanniiee ww tteemmppeerraattuurrzzee oobblliicczzeenniioowweejj..

§ 3.

13) „wytrzyma o  na rozci ganie”, oznaczona symbolem Rm/t  wytrzyma o
na rozci ganie w temperaturze „t”, przyj tej do oblicze ; w przypadku 
oznaczenia symbolem Rm/20  jest to najni sza warto  wytrzyma o ci na 
rozci ganie w temperaturze 20°C; 

ZZII.. 77..11..22.. DDooppuusszzcczzaallnnee zzrreedduukkoowwaannee nnaapprr eenniiee bb oonnoowwee ww pprrzzyyppaaddkkuu
pprrzzeewwaaggii oobbccii ee ssttaattyycczznnyycchh ii tteemmppeerraattuurr ppoozzaa zzaakkrreesseemm zznnaacczz cceeggoo

§ 55. Dopuszczalne zredukowane napr enie b onowe, w przypadku obci e  o 
przewa aj co statycznym charakterze i temperatur poza zakresem znacz cego 
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ppee zzaanniiaa nniiee mmoogg ,, ww zzaallee nnoo ccii oodd zzaassttoossoowwaanneeggoo mmaatteerriiaa uu,, pprrzzeekkrroocczzyy
nnii sszzeejj zz ppooddaannyycchh wwaarrttoo ccii::

pe zania, nie mo e przekroczy  ni szej z podanych warto ci:

—— ww pprrzzyyppaaddkkuu ssttaallii ffeerrrryyttyycczznnyycchh,, cczznniiee zzee ssttaallaammii nnoorrmmaalliizzoowwaannyymmii
((nnoorrmmaalliizzoowwaannyymmii wwaallccoowwaannyymmii)),, aallee zz wwyy cczzeenniieemm ssttaallii
ddrroobbnnoozziiaarrnniissttyycchh ii ssttaallii ppooddddaannyycchh ssppeeccjjaallnneejj oobbrróóbbccee cciieeppllnneejj,, 22//33 RRee//tt ii
55//1122 RRmm//2200;;

1) 2/3 Re/t i 5/12 Rm/20  w przypadku zastosowania stali ferrytycznych, cznie 
ze stalami normalizowanymi, a w szczególno ci normalizowanymi 
walcowanymi, ale z wy czeniem stali drobnoziarnistych i stali poddanych 
specjalnej obróbce cieplnej; 

—— ww pprrzzyyppaaddkkuu ssttaallii aauusstteenniittyycczznnyycchh:: 2) w przypadku zastosowania stali austenitycznych: 

jjee llii wwyydd uu eenniiee ppoo zzeerrwwaanniiuu pprrzzeekkrraacczzaa 3300%%,, 22//33 RRee//tt,, a) 2/3 Re/t – je eli wyd u enie po zerwaniu przekracza 30%, lub 

lluubb,, aalltteerrnnaattyywwnniiee,, jjee llii wwyydd uu eenniiee ppoo zzeerrwwaanniiuu pprrzzeekkrraacczzaa 3355%%,, 55//66
RRee//tt ii 11//33 RRmm//tt;;

b) 5/6 Re/t i 1/3 Rm/t  je eli wyd u enie po zerwaniu przekracza 35%; 

—— ww pprrzzyyppaaddkkuu ssttaalliiwwaa nniieessttooppoowweeggoo ii nniisskkoossttooppoowweeggoo,, 1100//1199 RRee//tt ii 11//33 RR

mm//2200;;
3) 10/19 Re/t i 1/3 Rm/20  w przypadku zastosowania staliwa niestopowego i 

niskostopowego; 

—— ww pprrzzyyppaaddkkuu aalluummiinniiuumm,, 22//33 RRee//tt;; 4) 2/3 Re/t  w przypadku zastosowania aluminium; 

—— ww pprrzzyyppaaddkkuu ssttooppóóww aalluummiinniiuumm,, zz wwyyjj ttkkiieemm ssttooppóóww uuttwwaarrddzzaannyycchh
wwyyddzziieelleenniioowwoo,, 22//33 RRee//tt ii 55//1122 RRmm//2200..

5) 2/3 Re/t i 5/12 Rm/20  w przypadku zastosowania stopów aluminium, z 
wyj tkiem stopów utwardzanych wydzieleniowo. 

ZZII.. 77..22.. WWssppóó cczzyynnnniikkii zz cczzyy

WW pprrzzyyppaaddkkuu zz cczzyy ssppaawwaannyycchh,, wwssppóó cczzyynnnniikk wwyyttrrzzyymmaa oo ccii zz cczzaa ssppaawwaanneeggoo
nniiee mmoo ee pprrzzeekkrraacczzaa wwaarrttoo ccii ppooddaannyycchh ppoonnii eejj::

§ 56. 1. Wspó czynnik wytrzyma o ci z cza spawanego nie mo e przekracza
warto ci:

ww pprrzzyyppaaddkkuu uurrzz ddzzee ppooddddaannyycchh bbaaddaanniioomm nniisszzcczz ccyymm ii nniieenniisszzcczz ccyymm,,
kkttóórree ppoottwwiieerrddzzaajj ,, ee ccaa aa sseerriiaa zz cczzyy nniiee wwyykkaazzuujjee zznnaacczz ccyycchh wwaadd:: 11;;

1) 1  dla urz dze , których z cza poddano badaniom niszcz cym i 
nieniszcz cym potwierdzaj cym, e ca a seria z czy nie wykazuje 
znacz cych wad; 
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ww pprrzzyyppaaddkkuu uurrzz ddzzee ppooddddaawwaannyycchh lloossoowwyymm bbaaddaanniioomm nniieenniisszzcczz ccyymm::
00,,8855;;

2) 0,85  dla urz dze  poddawanych losowym badaniom nieniszcz cym; 

ww pprrzzyyppaaddkkuu uurrzz ddzzee nniiee ppooddddaawwaannyycchh iinnnnyymm bbaaddaanniioomm nniieenniisszzcczz ccyymm,, nnii
bbaaddaanniiaa wwzzrrookkoowwee:: 00,,77..

3) 0,7  dla urz dze  niepoddawanych innym badaniom nieniszcz cym, ni
badania wizualne. 

JJee eellii jjeesstt ttoo nniieezzbb ddnnee,, nnaallee yy uuwwzzggll ddnnii rrooddzzaajj nnaapprr ee ii ww aassnnoo ccii
wwyyttrrzzyymmaa oo cciioowwee ii tteecchhnnoollooggiicczznnee zz cczzaa..

§ 56. 2. W przypadkach niezb dnych, podczas dobierania wspó czynnika 
wytrzyma o ci z cza spawanego nale y uwzgl dni  rodzaj napr e  i 
w a ciwo ci wytrzyma o ciowe i technologiczne z cza. 

ZZII.. 77..33.. UUrrzz ddzzeenniiaa ooggrraanniicczzaajj ccee wwzzrroosstt ccii nniieenniiaa,, ww
sszzcczzeeggóóllnnoo ccii ww zzbbiioorrnniikkaacchh ccii nniieenniioowwyycchh

CChhwwiilloowwyy wwzzrroosstt ccii nniieenniiaa,, oo kkttóórryymm mmoowwaa ww ppkktt 22..1111..22,, nnaallee yy uuttrrzzyymmyywwaa ww
ggrraanniiccaacchh ddoo 1100%% nnaajjwwyy sszzeeggoo ddooppuusszzcczzaallnneeggoo ccii nniieenniiaa..

§ 57. Urz dzenia ograniczaj ce wzrost ci nienia, w szczególno ci w zbiornikach 
ci nieniowych, powinny tak dzia a , aby chwilowy wzrost ci nienia, o którym 
mowa w § 36, nie przekroczy  10% najwy szego dopuszczalnego ci nienia.

ZZII.. 77..44.. CCii nniieenniiee pprróóbbyy hhyyddrraauulliicczznneejj

WW pprrzzyyppaaddkkuu zzbbiioorrnniikkóóww ccii nniieenniioowwyycchh,, ccii nniieenniiee pprróóbbyy hhyyddrraauulliicczznneejj,, oo kkttóórreejj
mmoowwaa ww ppkktt 33..22..22,, nniiee mmoo ee bbyy nnii sszzee nnii wwii kksszzaa zz wwaarrttoo ccii::

§ 58. W przypadku zbiorników ci nieniowych, ci nienie próby hydraulicznej, o 
której mowa w § 45 ust. 2-4, powinno by  co najmniej równe wi kszej z 
warto ci:

ccii nniieenniiaa ooddppoowwiiaaddaajj cceeggoo nnaajjwwyy sszzeemmuu oobbccii eenniiuu,, kkttóórreemmuu uurrzz ddzzeenniiee
mmoo ee bbyy ppooddddaannee ww cczzaassiiee eekkssppllooaattaaccjjii,, zz uuwwzzggll ddnniieenniieemm nnaajjwwyy sszzeeggoo
ddooppuusszzcczzaallnneeggoo ccii nniieenniiaa oorraazz nnaajjwwyy sszzeejj ddooppuusszzcczzaallnneejj tteemmppeerraattuurryy,,
ppoommnnoo oonneeggoo pprrzzeezz wwssppóó cczzyynnnniikk 11,,2255,, aallbboo

1) ci nienia odpowiadaj cego najwy szemu obci eniu, któremu urz dzenie
mo e by  poddane podczas eksploatacji, z uwzgl dnieniem najwy szego 
dopuszczalnego ci nienia oraz najwy szej dopuszczalnej temperatury, 
pomno onego przez wspó czynnik 1,25, albo 

nnaajjwwyy sszzeeggoo ddooppuusszzcczzaallnneeggoo ccii nniieenniiaa ppoommnnoo oonneeggoo pprrzzeezz wwssppóó cczzyynnnniikk
11,,4433..

2) najwy szego dopuszczalnego ci nienia pomno onego przez wspó czynnik 
1,43.

77..55.. WW aassnnoo ccii mmaatteerriiaa uu

JJee eellii nniiee ss wwyymmaaggaannee iinnnnee wwaarrttoo ccii zzggooddnnee zz iinnnnyymmii kkrryytteerriiaammii,, kkttóórree nnaallee yy
uuwwzzggll ddnnii ,, pprrzzyyjjmmuujjee ssii ,, ee ssttaall jjeesstt wwyyssttaarrcczzaajj ccoo ppllaassttyycczznnaa,, aabbyy ssppee nniiaa aa
wwyymmaaggaanniiaa ppkktt 44..11 lliitt.. aa)),, jjee eellii ppooddcczzaass pprróóbbyy rroozzccii ggaanniiaa pprrzzeepprroowwaaddzzaanneejj ww

§ 59. W przypadku gdy nie s  wymagane inne warto ci, które nale y
uwzgl dni  na podstawie odr bnych kryteriów, przyjmuje si , e stal jest 
wystarczaj co plastyczna i spe nia wymagania, okre lone w § 50 ust.1 pkt 1, 
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ssppoossóóbb zznnoorrmmaalliizzoowwaannyy,, jjeejj wwyydd uu eenniiee ppoo zzeerrwwaanniiuu jjeesstt nniiee mmnniieejjsszzee nnii 1144%%
aa jjeejj uuddaarrnnoo zzmmiieerrzzoonnaa nnaa pprróóbbccee IISSOO VV ww tteemmppeerraattuurrzzee nniiee wwyy sszzeejj nnii 2200ooCC,,
aallee nniiee wwyy sszzeejj nnii nnaajjnnii sszzaa ppllaannoowwaannaa tteemmppeerraattuurraa pprraaccyy,, wwyynnoossii nniiee mmnniieejj
nnii 2277 JJ..

je eli podczas próby rozci gania przeprowadzanej wed ug procedury 
znormalizowanej jej wyd u enie po zerwaniu jest nie mniejsze ni  14%, a jej 
praca amania zmierzona na próbce ISO V w temperaturze nie wy szej ni
20°C, ale nie wy szej ni  najni sza przewidywana temperatura pracy, wynosi 
nie mniej ni  27 J. 
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ZZIIII.. 11.. WW ttaabblliiccaacchh ssttoossoowwaannee ss nnaasstt ppuujj ccee ooddnniieessiieenniiaa ddoo kkaatteeggoorriiii mmoodduu óóww:: § 62. 1. Odpowiednio do kategoryzacji urz dzenia ci nieniowego, o której mowa w 
rozdziale 2, producent powinien podda  urz dzenie ci nieniowe procedurze oceny 
zgodno ci ustalonej dla danej kategorii urz dzenia, zgodnie z za cznikiem nr 3 do 
rozporz dzenia, przy czym urz dzenia ci nieniowe zaliczone do:

II == MMoodduu AA 1) kategorii I poddaje si  procedurze oceny zgodno ci, stosuj c wewn trzn  kontrol
produkcji  modu  A, o którym mowa w pkt 1 za cznika nr 3 do rozporz dzenia;

IIII == MMoodduu AA11,, DD11,, EE11
2) kategorii II poddaje si  procedurze oceny zgodno ci, do wyboru, stosuj c:

a) wewn trzn  kontrol  procesu wytwarzania z nadzorowaniem oceny ko cowej
modu  A1, o którym mowa w pkt 2 za cznika nr 3 do rozporz dzenia,

b) zapewnienie jako ci produkcji  modu  D1, o którym mowa w pkt 7 za cznika
nr 3 do rozporz dzenia,

c) zapewnienie jako ci wyrobu  modu  E1, o którym mowa w pkt 9 za cznika nr 
3 do rozporz dzenia;

IIIIII == MMoodduu yy BB11 ++ DD,, BB11 ++ FF,, BB ++ EE,, BB ++ CC11,, HH
3) urz dzenia ci nieniowe zaliczone do kategorii III poddaje si  procedurze oceny 
zgodno ci, do wyboru, stosuj c:

a) badanie projektu WE  modu  B1, cznie z zapewnieniem jako ci produkcji 
modu  D, o których mowa odpowiednio w pkt 4 i 6 za cznika nr 3 do rozporz dzenia,

b) badanie projektu WE  modu  B1, cznie z weryfikacj  wyrobu  modu  F, o 
których mowa odpowiednio w pkt 4 i 10 za cznika nr 3 do rozporz dzenia, 

c) badanie typu WE  modu  B, cznie z zapewnieniem jako ci wyrobu  modu  E, 
o których mowa odpowiednio w pkt 3 i 8 za cznika nr 3 do rozporz dzenia, 

d) badanie typu WE  modu  B, cznie ze zgodno ci  z typem  modu  C1, o 
których mowa odpowiednio w pkt 3 i 5 za cznika nr 3 do rozporz dzenia, 

e) pe ne zapewnienie jako ci  modu  H, o którym mowa w pkt 12 za cznika nr 3 
do rozporz dzenia;
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IV = Modu y B + D, B + F, G, H1
4) urz dzenia ci nieniowe zaliczone do kategorii IV poddaje si  procedurze oceny 
zgodno ci, do wyboru, stosuj c:

a) badanie typu WE  modu  B, cznie z zapewnieniem jako ci produkcji  modu
D, o których mowa odpowiednio w pkt 3 i 6 za cznika nr 3 do rozporz dzenia,

b) badanie typu WE  modu  B, cznie z weryfikacj  wyrobu  modu  F, o których 
mowa odpowiednio w pkt 3 i 10 za cznika nr 3 do rozporz dzenia,

c) weryfikacj  jednostkow  WE  modu  G, o którym mowa w pkt 11 za cznika nr 
3 do rozporz dzenia,

d) pe ne zapewnienie jako ci z badaniem projektu i nadzorem specjalnym w 
ramach oceny ko cowej  modu  H1, o którym mowa w pkt 13 za cznika nr 3 do 
rozporz dzenia. 

ZII. 2. Osprz t zabezpieczaj cy okre lony w art. 1, ust. 2.1.3, o którym mowa w 
art. 3, ust. 1.4, jest zaliczony do kategorii IV. Jednak, w drodze wyj tku, osprz t
zabezpieczaj cy wytwarzany z przeznaczeniem do urz dze  szczególnych mo e by
zaliczony do tej samej kategorii, co urz dzenie zabezpieczane.

§ 16. 1. Osprz t zabezpieczaj cy, o którym mowa w § 9 ust. 4, zalicza si  do kategorii 
IV. Dopuszcza si , aby osprz t zabezpieczaj cy wytwarzany z przeznaczeniem do 
okre lonych urz dze  by  zaliczony do tej samej kategorii co urz dzenie zabezpieczane. 

ZII. 3. Osprz t ci nieniowy okre lony w art. 1, ust. 2.1.4, o którym mowa w art. 3, 
ust. 1.4 jest kategoryzowany na podstawie: 

nnaajjwwyy sszzeeggoo ddooppuusszzcczzaallnneeggoo ccii nniieenniiaa PPSS,, ii

ooddppoowwiieeddnniioo,, ppoojjeemmnnoo ccii VV lluubb wwyymmiiaarruu nnoommiinnaallnneeggoo DDNN,, oorraazz

 grupy p ynów, na które jest przeznaczony,

§ 16. 2. Osprz t ci nieniowy, o którym mowa w § 9 ust. 4, zalicza si  do kategorii 
dotycz cej urz dze  ci nieniowych na podstawie: najwy szego dopuszczalnego 
ci nienia PS i odpowiednio pojemno ci V lub wymiaru nominalnego DN oraz grupy 
p ynów, na jakie jest on przeznaczony  odpowiednio wed ug tablic 1 9 okre lonych w 
za czniku nr 2 do rozporz dzenia.

a do okre lenia kategorii oceny zgodno ci s u y odpowiednia tablica dla zbiorników 
ci nieniowych lub ruroci gów.

W przypadkach, gdy uznane za odpowiednie mog  by  w drugim my lniku zarówno 
pojemno  jak i wymiar  nominalny, osprz t ci nieniowy nale y zaliczy  do najwy szej
kategorii.

§ 16. 3. Osprz t ci nieniowy przeznaczony zarówno do zbiorników, jak i ruroci gów
zalicza si  do wy szej z mo liwych kategorii, gdy podstaw  kategoryzacji mo e
stanowi  i pojemno  V i wymiar nominalny DN. 
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ZII. 4. W podanych poni ej tablicach oceny zgodno ci, linie rozgraniczaj ce wskazuj
górn  granic  dla ka dej kategorii.

ZII. Tablica 1 
Z2. Tablica 1 w cz. A i wykres 1 w cz. B

§ 14. 1. Kategori  urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze  ci nieniowych okre la
si  odpowiednio dla: 
1) zbiorników przeznaczonych na p yny zaliczane do grupy 1, o których mowa w § 
9 ust. 1 pkt 1 lit. a  wed ug tablicy 1 okre lonej w za czniku nr 2 do rozporz dzenia;

ZZ22.. TTaabblliiccaa 11 ww cczz.. AA

Kategoria  ZZaakkrreess ppaarraammeettrróóww

wweedd uugg §§
1111

0,5 bar PS  200 bar  i  V  1,0 litr  lub PS  0,5 bar  i V  1,0 litr
i PS  V  25 bar  litr 

II PS  0,5 bar  i  V  1,0 litr  i 25 bar  litr PS  V  50 bar  litr 

IIII PS  0,5 bar  i  V  1,0 litr  i 50 bar  litr PS  V  200 bar  litr 

IIIIII
PS  0,5 bar  i  V  1,0 litr  i 200 bar  litr PS  V  1000 bar  litr  
lub
200 bar PS  1000 bar  i V  1,0 litr

IIVV
0,5 bar PS  1000 bar  i  PS  V  1000 bar  litr lub  PS  1000 
bar
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ZZbbiioorrnniikkii,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt.. 33,, uusstt.. 11..11 lliitt.. aa)),, ppiieerrwwsszzyy mmyy llnniikk Zbiorniki, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporz dzenia.
W drodze wyj tku, zbiorniki przeznaczone na gazy nietrwa e, nale ce wed ug tablicy 1 
do kategorii I lub II, nale y zaliczy  do kategorii III.

Zbiorniki przeznaczone na gazy nietrwa e, które mo na klasyfikowa  wed ug wykresu 1 
do kategorii I lub II, zalicza si  do kategorii III.
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ZII. Tablica 2 

ZZ22.. TTaabblliiccaa 22 ww cczz.. AA ii wwyykkrreess 22 ww cczz.. BB
§ 14. 1. (Kategori  urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze  ci nieniowych okre la
si  odpowiednio dla:) 
2) zbiorników przeznaczonych na p yny zaliczane do grupy 2, o których mowa w § 
9 ust. 1 pkt 1 lit. b  wed ug tablicy 2 okre lonej w za czniku nr 2 do rozporz dzenia;

Z2. Tablica 2 w cz. A 

Kategoria  ZZaakkrreess ppaarraammeettrróóww

wweedd uugg §§
1111

0,5 bar PS  1000 bar  i  V  1,0 litr
lub PS  0,5 bar  i  V  1,0 litr  i  PS  V  50 bar  litr 

II PS  0,5 bar  i  V  1,0 litr  i  50 bar  litr PS V  200 bar  litr 

IIII PS  0,5 bar  i  V  1,0 litr  i  200 bar  litr PS  V  1000 bar  litr 

IIIIII

PS  0,5 bar  i  V  1,0 litr  i  1000 bar  litr PS  V  3000 bar 
litr
lub 1000 bar PS  3000 bar  i  V  1,0 litr   
lub 0,5 bar PS   4 bar  i PS  V  3000 bar  litr 

IIVV 4 bar PS  3000 bar  i  PS  V  3000 bar  litr  lub PS  3000 bar
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Zbiorniki, o których mowa w art. 3, ust. 1.1 lit. a), drugi my lnik Zbiorniki, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporz dzenia

W drodze wyj tku, ga nice przeno ne i butle przeznaczone do aparatury oddechowej 
nale y zaliczy  co najmniej do kategorii III.

Ga nice przeno ne i przewo ne oraz butle przeznaczone do aparatury oddechowej 
zalicza si  co najmniej do kategorii III. 
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ZII. Tablica 3

Z2. Tablica 3 w cz. A i wykres 3 w cz. B
§ 14. 1. (Kategori  urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze  ci nieniowych okre la
si  odpowiednio dla:) 
3) zbiorników przeznaczonych na p yny zaliczane do grupy 1, o których mowa w § 
9 ust. 1 pkt 2 lit. a  wed ug tablicy 3 okre lonej w za czniku nr 2 do rozporz dzenia;

Z2. Tablica 3 w cz. A 

Kategoria  ZZaakkrreess ppaarraammeettrróóww

wweedd uugg §§
1111

0,5 bar PS  500 bar  i  V  1,0 litr   
lub PS  0,5 bar  i  V  1,0 litr  i PS  V  200 bar  litr 

II 0,5 bar PS  10 bar  i  PS  V  200 bar  litr 

IIII
10 bar PS  500 bar  i  V  1,0 litr i  PS  V  200 bar  litr  
lub PS  500 bar  i  V  1,0 litr 

IIIIII PS  500 bar  i  V  1,0 litr
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ZZbbiioorrnniikkii,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt.. 33,, uusstt.. 11..11 lliitt.. bb)),, ppiieerrwwsszzyy mmyy llnniikk Zbiorniki, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporz dzenia
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ZII. Tablica 4 

Z2. Tablica 4 w cz. A i wykres 4 w cz. B 
§ 14. 1. (Kategori  urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze  ci nieniowych okre la
si  odpowiednio dla:) 
4) zbiorników przeznaczonych na p yny zaliczane do grupy 2, o których mowa w § 
9 ust. 1 pkt 2 lit. b  wed ug tablicy 4 okre lonej w za czniku nr 2 do rozporz dzenia;

ZZ22.. TTaabblliiccaa 44 ww cczz.. AA

Kategoria  ZZaakkrreess ppaarraammeettrróóww

wweedd uugg §§
1111

0,5 bar PS  1000 bar i PS  V  10000 bar  litr
lub 0,5 bar PS  10 bar i PS  V  10000 bar  litr 

II
10 bar PS  500 bar  i  PS  V  10000 bar  litr
lub PS  1000 bar  i  V  10 litr 

IIII PS  500 bar  i  V  10 litr i PS  V  10000 bar  litr
Uwaga: W procedurze oceny zgodno ci nale y uwzgl dni  wymagania okre lone w 
§ 63 ust. 3 rozporz dzenia. (Powinno by  „§ 62 ust. 3” – uwaga autora).
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Zbiorniki, o których mowa w art. 3, ust. 1.1 lit. b), drugi my lnik Zbiorniki, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporz dzenia

W drodze wyj tku, zespo y przeznaczone do wytwarzania ciep ej wody, o których 
mowa w art. 3, ust. 2.3, powinny by  poddane albo badaniu projektu WE (modu  B1) 
w odniesieniu do ich zgodno ci z zasadniczymi wymaganiami, o których mowa w 
pkt 2.10, 2.11, 3.4, 5 a) i 5 d)  za cznika I, albo pe nemu zapewnieniu jako ci (modu
H).

§ 62. 3. Zespo y urz dze  ci nieniowych przeznaczone do wytwarzania ciep ej wody, o 
których mowa w § 9 ust. 2 (powinno by  „§ 10 ust. 2”), w celu oceny wymaga ,
wymienionych w § 34 i 35 (powinno by  „§ 34–37”), w § 48, w § 52 ust. 2 pkt 1 i 
4, poddaje si  procedurze oceny zgodno ci, stosuj c badanie projektu WE – modu  B1, 
albo pe ne zapewnienie jako ci – modu  H, o których mowa odpowiednio w pkt 4 i 12 
za cznika nr 3 do rozporz dzenia.
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ZII. Tablica 5

Z2. Tablica 5 w cz. A i wykres 5 w cz. B
§ 14. 1. (Kategori  urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze  ci nieniowych okre la
si  odpowiednio dla:) 
5) urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 9 ust. 2  wed ug tablicy 5 
okre lonej w za czniku nr 2 do rozporz dzenia;

Z2. Tablica 5 w cz. A 

Kategoria ZZaakkrreess ppaarraammeettrróóww

wweedd uugg §§
1111

PS  0,5 bar  i  V  2 litr

II PS  0,5 bar  i  V  2 litr  i PS  V  50 bar  litr 

IIII 0,5 bar PS  32 bar  i  50 bar  litr PS  V  200 bar  litr 

IIIIII
0,5 bar PS  32 bar  i  V  1000 litr   
i  200 bar  litr PS  V  3000 bar  litr

IIVV
PS  0,5 bar  i  V  1000 litr  lub PS  32 bar  i  2 litr V  1000 litr
lub PS  32 bar  i  V  1000 litr i PS V  3000 bar  litr
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UUrrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowwee,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt.. 33,, uusstt.. 11..22 Urz dzenia ci nieniowe, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporz dzenia
W drodze wyj tku, konstrukcj  szybkowarów ci nieniowych nale y podda  procedurze 
oceny zgodno ci równowa nej co najmniej jednemu z modu ów kategorii III.

Konstrukcj  szybkowarów ci nieniowych poddaje si  procedurze oceny zgodno ci
w a ciwej co najmniej dla kategorii III. 



64

Wymagania dyrektywy 97/23/EWG Wymagania rozporz dzenia
ZII. Tablica 6 

Z2. Tablica 6 w cz. A i wykres 6 w cz. B
§ 14. 1. (Kategori  urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze  ci nieniowych okre la
si  odpowiednio dla:) 
6) ruroci gów przeznaczonych na p yny zaliczane do grupy 1, o których mowa w § 
9 ust. 3 pkt 1 lit. a  wed ug tablicy 6 okre lonej w za czniku nr 2 do rozporz dzenia;

Z2. Tablica 6 w cz. A 

Kategoria ZZaakkrreess ppaarraammeettrróóww

wweedd uugg §§
1111

PS > 0,5 bar  i  DN  25 

II PS > 0,5 bar  i  25 < DN  100 i  PS  DN  1000 bar 

IIII
PS > 0,5 bar  i  100 < DN  350 i PS DN  3500 bar 
lub 25 < DN  100  i PS DN > 1000 bar 

IIIIII
PS > 0,5 bar  i  DN > 350  lub  100 < DN  350 i  PS  DN > 3500 
bar
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Ruroci gi, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporz dzenia Ruroci gi, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporz dzenia
Ruroci gi przeznaczone na gazy nietrwa e, które mo na klasyfikowa  wed ug
wykresu 6 do kategorii I lub II, zalicza si  do kategorii III. 

Ruroci gi przeznaczone na gazy nietrwa e, które mo na klasyfikowa  wed ug
wykresu 6 do kategorii I lub II, zalicza si  do kategorii III. 
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ZII. Tablica 7

Z2. Tablica 7 w cz. A i wykres 7 w cz. B
§ 14. 1. (Kategori  urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze  ci nieniowych okre la
si  odpowiednio dla:) 
7) ruroci gów przeznaczonych na p yny zaliczane do grupy 2, o których mowa w § 
9 ust. 3 pkt 1 lit. b  wed ug tablicy 7 okre lonej w za czniku nr 2 do rozporz dzenia;

Z2. Tablica 7 w cz. A 

Kategoria ZZaakkrreess ppaarraammeettrróóww

wweedd uugg §§
1111

PS > 0,5 bar  i  DN  32 
 lub PS > 0,5 bar  i  DN > 32  i PS  DN  1000 bar 

II
PS > 0,5 bar i DN > 32 i 1000 bar PS  DN  3500 bar   
lub 32 DN  100 i PS  DN > 3500 bar 

IIII
PS > 0,5 bar i DN > 100 i 3500 bar PS  DN  5000 bar  
lub 100 DN  250  i PS  DN > 5000 bar 

IIIIII PS > 0,5 bar  i  DN > 250  i  PS  DN > 5000 bar 
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RRuurrooccii ggii,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt.. 33,, uusstt pp 11..33,, lliitt.. aa)),, mmyy llnniikk ddrruuggii Ruroci gi, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporz dzenia

WW ddrrooddzzee wwyyjj ttkkuu,, wwsszzyyssttkkiiee rruurrooccii ggii zzaawwiieerraajj ccee pp yynnyy oo tteemmppeerraattuurrzzee wwyy sszzeejj nnii
335500ooCC,, kkaatteeggoorryyzzoowwaannee wweedd uugg ttaabblliiccyy 77 ddoo kkaatteeggoorriiii IIII,, nnaallee yy zzaalliicczzyy ddoo
kkaatteeggoorriiii IIIIII..

Ruroci gi zawieraj ce p yny o temperaturze wy szej ni  350°C, które mo na 
klasyfikowa  wed ug wykresu 7 do kategorii II, zalicza si  do kategorii III. 
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ZII. Tablica 8 

Z2. Tablica 8 w cz. A i wykres 8 w cz. B
§ 14. 1. (Kategori  urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze  ci nieniowych okre la
si  odpowiednio dla:) 
8) ruroci gów przeznaczonych na p yny zaliczane do grupy 1, o których mowa w § 
9 ust. 3 pkt 2 lit. a  wed ug tablicy 8 okre lonej w za czniku nr 2 do rozporz dzenia;

Z2. Tablica 8 w cz. A 

Kategoria ZZaakkrreess ppaarraammeettrróóww

wweedd uugg §§
1111

PS > 0,5 bar  i  DN  25 
lub PS > 0,5 bar i DN > 25 i PS  DN  2000 bar 

II 0,5 bar < PS  10 bar  i PS  DN > 2000 bar 

IIII 10 bar < PS  500 bar i DN > 25 i  PS  DN > 2000 bar 

IIIIII PS > 500 bar i DN > 25 
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RRuurrooccii ggii,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt.. 33,, uusstt.. 11..33,, lliitt.. bb)),, ppiieerrwwsszzyy mmyy llnniikk Ruroci gi, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporz dzenia
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ZII. Tablica 9

Z2. Tablica 9 w cz. A i wykres 8 w cz. B
§ 14. 1. (Kategori  urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze  ci nieniowych okre la
si  odpowiednio dla:) 
9) ruroci gów przeznaczonych na p yny zaliczane do grupy 2, o których mowa w § 
9 ust. 3 pkt 2 lit. b - wed ug tablicy 9 okre lonej w za czniku nr 2 do rozporz dzenia.

Z2. Tablica 9 w cz. A

Kategoria ZZaakkrreess ppaarraammeettrróóww

wweedd uugg §§
1111

PS > 0,5 bar i DN  200 lub 0,5 bar < PS  10 bar  i DN > 200   
lub PS > 10 bar i DN > 200 i PS  DN  5 000 bar 

II 10 bar < PS  500 bar  i  DN > 200 i PS  DN > 5000 bar 

IIII PS > 500 bar i DN > 200 
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RRuu rrooccii ggii,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt.. 33,, uusstt.. 11..33,, lliitt.. bb)),, ddrruuggii mmyy llnniikk Ruroci gi, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporz dzenia
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ZIII. Podane w niniejszym za czniku wymagania dotycz ce urz dze  ci nieniowych 
dotycz  równie  zespo ów urz dze  ci nieniowych. 

Z3. Uwaga wst pna: Wymagania dotycz ce urz dze  ci nieniowych okre lone w 
niniejszym za czniku stosuje si  odpowiednio do zespo ów urz dze  ci nieniowych 

ZIII. (Modu  A) 1. Modu  ten przedstawia procedur , poprzez któr  wytwórca lub 
jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie, realizuj cy zobowi zania
podane w pkt 2 zapewnia i o wiadcza, e urz dzenie ci nieniowe spe nia wymagania 
dyrektywy, które go dotycz .

Z3. 1.1. Wewn trzna kontrola produkcji jest procedur , poprzez któr  producent lub 
jego upowa niony przedstawiciel, wype niaj c zobowi zania, o których mowa w pkt 1.2 
i 1.2.1, zapewnia i deklaruje, e urz dzenie ci nieniowe spe nia wymagania okre lone
w rozporz dzeniu, które dotycz  tego urz dzenia. 

Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie nanosi 
oznakowanie CE na ka dym egzemplarzu urz dze  ci nieniowych 

§ 12. 1. Na ka dym egzemplarzu urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 9, oraz 
na zespo ach urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 10, których budow
zako czono lub których stan umo liwia ocen  ko cow , o której mowa w § 44, 
umieszcza si  oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwa y.

i wystawia pisemn  deklaracj  zgodno ci.
§ 66. 1. zd. 1. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel powinien sporz dzi ,
odpowiednio dla urz dzenia ci nieniowego i zespo u urz dze  ci nieniowych, 
deklaracj  zgodno ci WE w celu potwierdzenia ich zgodno ci z wymaganiami 
okre lonymi w rozporz dzeniu.

ZIII. (Modu  A) 22.. WWyyttwwóórrccaa ssppoorrzz ddzzaa ddookkuummeennttaaccjj tteecchhnniicczznn ooppiissaann ww ppkktt 33,,
pprrzzyy cczzyymm wwyyttwwóórrccaa lluubb jjeeggoo uuppoowwaa nniioonnyy pprrzzeeddssttaawwiicciieell uussttaannoowwiioonnyy wwee WWssppóóllnnoocciiee
pprrzzeecchhoowwuujjee tt ddookkuummeennttaaccjj ddoo kkoonnttrroollii pprrzzeezz ooddppoowwiieeddnniiee ww aaddzzee ppaa ssttwwoowwee pprrzzeezz
ookkrreess ddzziieessii cciiuu llaatt ppoo wwyyttwwoorrzzeenniiuu oossttaattnniieeggoo eeggzzeemmppllaarrzzaa uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo..

Z3. 1.2. Producent sporz dza dokumentacj  techniczn , o której mowa w pkt 1.3. 
Producent lub jego upowa niony przedstawiciel przechowuje dokumentacj  techniczn
do celów kontroli przez okres 10 lat od dnia wytworzenia ostatniego egzemplarza 
urz dzenia ci nieniowego. 

JJee eellii wwee WWssppóóllnnoocciiee nniiee uussttaannoowwiioonnoo aannii wwyyttwwóórrccyy aannii jjeeggoo uuppoowwaa nniioonneeggoo
pprrzzeeddssttaawwiicciieellaa,, wwóówwcczzaass zzoobboowwii zzaanniiee ddoo pprrzzeecchhoowwyywwaanniiaa ii uuddoosstt ppnniiaanniiaa
ddookkuummeennttaaccjjii tteecchhnniicczznneejj ppoowwiinnnnoo bbyy rreeaalliizzoowwaannee pprrzzeezz oossoobb ,, kkttóórraa uummiiee ccii aa ddaannee
uurrzz ddzzeenniiee ccii nniieenniioowwee nnaa rryynnkkuu WWssppóóllnnoottyy..

Z3. 1.2.1. W przypadku gdy ani producent urz dze  ci nieniowych, ani jego 
upowa niony przedstawiciel nie maj  siedziby na obszarze pa stw cz onkowskich Unii 
Europejskiej, dokumentacj  techniczn  udost pnia osoba, która wprowadzi a
urz dzenia ci nieniowe do obrotu. 
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ZIII. (Modu  A) 33.. DDookkuummeennttaaccjjaa tteecchhnniicczznnaa ppoowwiinnnnaa uummoo lliiwwiiaa pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee
oocceennyy zzggooddnnoo ccii uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo zz wwyymmaaggaanniiaammii ddyyrreekkttyywwyy,, kkttóórree ggoo
ddoottyycczz .. WW kkaa ddyymm nniieezzbb ddnnyymm ddllaa ttaakkiieejj oocceennyy pprrzzyyppaaddkkuu ddookkuummeennttaaccjjaa tteecchhnniicczznnaa
ppoowwiinnnnaa ddoottyycczzyy pprroojjeekkttoowwaanniiaa,, wwyyttwwaarrzzaanniiaa ii eekkssppllooaattaaccjjii uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo ii
ppoowwiinnnnaa zzaawwiieerraa ::

Z3. 1.3. Dokumentacja techniczna powinna umo liwia  ocen  zgodno ci urz dzenia 
ci nieniowego z wymaganiami okre lonymi w rozporz dzeniu, które dotycz  tego 
urz dzenia. W zakresie istotnym dla tej oceny dokumentacja techniczna powinna 
dotyczy  projektu, wytwarzania oraz dzia ania urz dzenia ci nieniowego oraz powinna 
zawiera :

ooppiiss ooggóóllnnyy uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo,,
1) opis ogólny urz dzenia ci nieniowego; 

rryyssuunnkkii kkoonncceeppccyyjjnnee ddoottyycczz ccee kkoonnssttrruukkccjjii ii wwyyttwwaarrzzaanniiaa oorraazz sscchheemmaattyy
eelleemmeennttóóww,, ppooddzzeessppoo óóww,, oobbwwooddóóww,, iittpp..,,

2) rysunek zestawieniowy konstrukcji oraz rysunki i schematy, w szczególno ci
elementów, podzespo ów oraz obwodów; 

ooppiissyy ii wwyyjjaa nniieenniiaa nniieezzbb ddnnee ddoo zzrroozzuummiieenniiaa wwyy eejj wwssppoommnniiaannyycchh rryyssuunnkkóóww ii
sscchheemmaattóóww oorraazz ddzziiaa aanniiaa uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo,,

3) opisy i wyja nienia niezb dne do zrozumienia rysunków i schematów, o których 
mowa w ppkt 2, oraz dzia ania urz dzenia ci nieniowego; 

wwyykkaazz nnoorrmm,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt.. 55,, zzaassttoossoowwaannyycchh ww ccaa oo ccii lluubb cczz cciioowwoo,,
oorraazz ooppiiss rroozzwwii zzaa pprrzzyyjj ttyycchh ww cceelluu ssppee nniieenniiaa wwyymmaaggaa zzaassaaddnniicczzyycchh ddyyrreekkttyywwyy ww
pprrzzyyppaaddkkaacchh ggddyy nnoorrmmyy,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa aarrtt.. 55,, nniiee zzoossttaa yy zzaassttoossoowwaannee,,

4) wykaz norm zharmonizowanych zastosowanych w ca o ci lub cz ciowo oraz, w 
przypadku niezastosowania tych norm, opis rozwi za  przyj tych w celu spe nienia 
zasadniczych wymaga  okre lonych w rozporz dzeniu; 

wwyynniikkii wwyykkoonnaannyycchh oobblliicczzee pprroojjeekkttoowwyycchh,, pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyycchh bbaaddaa ,, iittpp..,,
5) wyniki, w szczególno ci oblicze  projektowych lub przeprowadzonych bada ;

pprroottookkoo yy bbaaddaa ..
6) protoko y bada .

ZIII. (Modu  A) 4. Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we 
Wspólnocie przechowuje kopi  deklaracji zgodno ci wraz z dokumentacj  techniczn .

Z3. 1.4. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel przechowuje kopi  deklaracji 
zgodno ci WE wraz z dokumentacj  techniczn .

ZIII. (Modu  A) 55.. WWyyttwwóórrccaa ppooddeejjmmiiee wwsszzeellkkiiee ddzziiaa aanniiaa nniieezzbb ddnnee ww cceelluu
zzaappeewwnniieenniiaa,, ee pprroocceess wwyyttwwaarrzzaanniiaa uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh zzaappeewwnniiaa zzggooddnnoo zz
ddookkuummeennttaaccjj ,, oo kkttóórreejj mmoowwaa ww ppkktt 22 oorraazz zz wwyymmaaggaanniiaammii ddyyrreekkttyywwyy,, kkttóórree ggoo
ddoottyycczz ..

Z3. 1.5. Producent powinien podj  niezb dne dzia ania w celu zapewnienia, aby w 
procesie wytwarzania urz dzenia ci nieniowego zosta a zachowana zgodno  z 
dokumentacj  techniczn  oraz z wymaganiami okre lonymi w rozporz dzeniu, które 
dotycz  tego urz dzenia.
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ZZIIIIII.. MMoodduu AA11 ((wweewwnn ttrrzznnee kkoonnttrroollee pprroocceessuu wwyyttwwaarrzzaanniiaa zz mmoonniittoorroowwaanniieemm oocceennyy
kkoo ccoowweejj))

Z3. 2. Wewn trzna kontrola procesu wytwarzania z nadzorowaniem oceny 
ko cowej  modu  A1.

OOpprróócczz wwyymmaaggaa mmoodduu uu AA,, oobboowwii zzuujj nnaasstt ppuujj ccee wwyymmaaggaanniiaa::
Z3. 2.1. W procedurze wewn trznej kontroli procesu wytwarzania z nadzorowaniem 
oceny ko cowej maj  zastosowanie, oprócz wymaga , o których mowa w pkt 1, 
wymagania okre lone w pkt 2.2 i 2.3. 

Ocen  ko cow  przeprowadza wytwórca i powinna by  ona monitorowana przez 
jednostk  notyfikowan  wybran  przez wytwórc , w formie niezapowiedzianych 
wizytacji.

Z3. 2.2. Ocena ko cowa powinna by  przeprowadzana przez producenta i 
nadzorowana przez jednostk  notyfikowan , wybran  przez producenta, w formie 
niezapowiedzianych wizytacji.

PPooddcczzaass ttaakkiicchh wwiizzyyttaaccjjii,, jjeeddnnoossttkkaa nnoottyyffiikkoowwaannaa:: Podczas wizytacji jednostka notyfikowana: 

uuppeewwnniiaa ssii ,, cczzyy wwyyttwwóórrccaa rrzzeecczzyywwii cciiee pprrzzeepprroowwaaddzzaa oocceenn kkoo ccooww zzggooddnniiee
zz ppkktt 33..22 zzaa cczznniikkaa II,,

1) sprawdza, czy producent przeprowadza ocen  ko cow , o której mowa w § 44 i 
45 rozporz dzenia; 

 pobiera próbki urz dze  ci nieniowych w miejscach wytwarzania lub 
sk adowania w celu przeprowadzenia bada .

2) pobiera próbki urz dze  ci nieniowych w miejscach wytwarzania lub 
sk adowania w celu przeprowadzenia bada , w tym: 

Jednostka notyfikowana ocenia ilo  egzemplarzy pobranych do bada  oraz, w razie 
konieczno ci, do przeprowadzenia lub zlecenia przeprowadzenia oceny ko cowej w 
ca o ci lub w cz ci na pobranych egzemplarzach próbnych. 

a) okre la liczb  urz dze  ci nieniowych, które nale y pobra  do bada ,

b) ocenia konieczno  przeprowadzenia lub zlecenia przeprowadzenia ca o ci lub 
cz ci oceny ko cowej pobranych próbek urz dze  ci nieniowych; 

Je eli co najmniej jeden egzemplarz próbny jest niezgodny, jednostka notyfikowana 
podejmie odpowiednie dzia ania. 

3) podejmuje odpowiednie dzia ania, je eli co najmniej jeden egzemplarz 
urz dzenia ci nieniowego nie spe nia wymaga .

NNaa ooddppoowwiieeddzziiaallnnoo jjeeddnnoossttkkii nnoottyyffiikkoowwaanneejj,, wwyyttwwóórrccaa nnaannoossii nnuummeerr iiddeennttyyffiikkaaccyyjjnnyy
tteejj jjeeddnnoossttkkii nnoottyyffiikkoowwaanneejj nnaa kkaa ddyymm eeggzzeemmppllaarrzzuu uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo..

Z3. 2.3. Producent umieszcza na ka dym egzemplarzu urz dzenia ci nieniowego 
numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, o której mowa w pkt 2.2. 

ZIII. Modu  B (badanie typu WE) Z3. 3. Badanie typu WE  modu  B
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ZIII. (Modu  B) 1. Modu  ten przedstawia t  cz  procedury, poprzez któr
jednostka notyfikowana upewnia si  i po wiadcza, e egzemplarz reprezentatywny dla 
rozpatrywanej produkcji spe nia postanowienia dyrektywy, które go dotycz .

Z3. 3.1. Badanie typu WE jest procedur , poprzez któr  jednostka notyfikowana 
sprawdza i po wiadcza, e typ urz dzenia spe nia wymagania okre lone w 
rozporz dzeniu, które dotycz  tego urz dzenia. 

ZIII. (Modu  B) 2. Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we 
Wspólnocie sk ada wniosek o badanie typu WE w jednej wybranej przez siebie 
jednostce notyfikowanej. 

Z3. 3.2. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel sk ada w wybranej przez 
siebie jednostce notyfikowanej wniosek o przeprowadzenie badania typu WE. Wniosek 
powinien zawiera :

WWnniioosseekk ppoowwiinniieenn zzaawwiieerraa ::

nnaazzww ii aaddrreess wwyyttwwóórrccyy,, oorraazz nnaazzww ii aaddrreess uuppoowwaa nniioonneeggoo pprrzzeeddssttaawwiicciieellaa,,
jjee eellii wwnniioosseekk zzoossttaa zz oo oonnyy pprrzzeezz nniieeggoo,,

1) nazw  i adres producenta urz dzenia ci nieniowego oraz, je eli wniosek z o ony 
jest przez upowa nionego przedstawiciela, jego nazw  i adres; 

ppiisseemmnn ddeekkllaarraaccjj ,, ee ttaakkii ssaamm wwnniioosseekk nniiee zzoossttaa zz oo oonnyy ww aaddnneejj iinnnneejj
jjeeddnnoossttccee nnoottyyffiikkoowwaanneejj,,

2) pisemn  deklaracj , e taki sam wniosek nie zosta  z o ony w innej jednostce 
notyfikowanej; 

 dokumentacj  techniczn  przedstawion  w pkt 3.
3) dokumentacj  techniczn , o której mowa w pkt 3.3. 

Wnioskodawca przygotuje do dyspozycji jednostki notyfikowanej egzemplarz 
urz dzenia ci nieniowego reprezentatywny dla rozpatrywanej produkcji, zwany dalej 
„typem”. Jednostka notyfikowana mo e za da  dalszych egzemplarzy, je eli wymaga 
tego program bada .

Z3. 3.2.2. Wnioskodawca przedk ada typ do dyspozycji jednostki notyfikowanej.  

(§3. 17)  „typ”  wzorzec wyrobu reprezentatywny dla przewidywanej 
produkcji;)

Jednostka notyfikowana mo e da  dalszych egzemplarzy typu, je eli wymaga tego 
program bada .

JJeeddeenn ttyypp mmoo ee oobbeejjmmoowwaa kkiillkkaa wweerrssjjii uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo ppoodd wwaarruunnkkiieemm,, ee
rróó nniiccee mmii ddzzyy ppoosszzcczzeeggóóllnnyymmii wweerrssjjaammii nniiee nnaarruusszzaajj ppoozziioommuu bbeezzppiieecczzee ssttwwaa..

Z3. 3.2.3. Typ mo e obejmowa  kilka wersji urz dzenia ci nieniowego pod warunkiem, 
e ró nice mi dzy poszczególnymi wersjami nie maj  wp ywu na poziom 

bezpiecze stwa.

ZZIIIIII.. (Modu  B) 33.. DDookkuummeennttaaccjjaa tteecchhnniicczznnaa ppoowwiinnnnaa uummoo lliiwwiiaa oocceenn zzggooddnnoo ccii
uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo zz wwyymmaaggaanniiaammii ddyyrreekkttyywwyy,, kkttóórree ggoo ddoottyycczz .. DDookkuummeennttaaccjjaa
ppoowwiinnnnaa oobbeejjmmoowwaa ,, ww zzaakkrreessiiee ooddnnoosszz ccyymm ssii ddoo tteeggoo rrooddzzaajjuu oocceennyy,, pprroojjeekktt,,
wwyyttwwaarrzzaanniiee oorraazz ddzziiaa aanniiee uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo ii ppoowwiinnnnaa zzaawwiieerraa ::

Z3. 3.3. Dokumentacja techniczna powinna umo liwia  ocen  zgodno ci urz dzenia 
ci nieniowego z wymaganiami okre lonymi w rozporz dzeniu, które dotycz  urz dzenia 
oraz, w zakresie niezb dnym do dokonania oceny, powinna zawiera :

(Nie przeniesiono „projekt, wytwarzanie oraz dzia anie urz dzenia 
ci nieniowego”.)



72

Wymagania dyrektywy 97/23/EWG Wymagania rozporz dzenia

ooppiiss ooggóóllnnyy ttyyppuu,,
1) ogólny opis typu; 

rryyssuunnkkii kkoonncceeppccyyjjnnee ddoottyycczz ccee kkoonnssttrruukkccjjii ii wwyyttwwaarrzzaanniiaa oorraazz sscchheemmaattyy
eelleemmeennttóóww,, ppooddzzeessppoo óóww,, oobbwwooddóóww,, iittpp..,,

2) rysunek zestawieniowy konstrukcji oraz rysunki i schematy, w szczególno ci
elementów, podzespo ów oraz obwodów; 

ooppiissyy ii wwyyjjaa nniieenniiaa nniieezzbb ddnnee ddoo zzrroozzuummiieenniiaa wwyy eejj wwssppoommnniiaannyycchh rryyssuunnkkóóww ii
sscchheemmaattóóww oorraazz ddzziiaa aanniiaa uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo,,

3) opisy i wyja nienia niezb dne do zrozumienia rysunków i schematów, o których 
mowa w ppkt 2, oraz dzia ania urz dzenia ci nieniowego; 

wwyykkaazz nnoorrmm,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt.. 55,, zzaassttoossoowwaannyycchh ww ccaa oo ccii lluubb cczz cciioowwoo,,
oorraazz ooppiiss rroozzwwii zzaa pprrzzyyjj ttyycchh ww cceelluu ssppee nniieenniiaa wwyymmaaggaa zzaassaaddnniicczzyycchh ddyyrreekkttyywwyy ww
pprrzzyyppaaddkkaacchh ggddyy nnoorrmmyy,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa aarrtt.. 55,, nniiee zzoossttaa yy zzaassttoossoowwaannee,,

4) wykaz norm zharmonizowanych zastosowanych w ca o ci lub cz ciowo oraz, w 
przypadku niestosowania tych norm, opis rozwi za  przyj tych w celu spe nienia 
zasadniczych wymaga  okre lonych w rozporz dzeniu; 

wwyynniikkii wwyykkoonnaannyycchh oobblliicczzee pprroojjeekkttoowwyycchh,, pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyycchh bbaaddaa ,, iittpp..,,
5) wyniki, w szczególno ci oblicze  projektowych lub wyniki przeprowadzonych 
bada ;

pprroottookkoo yy bbaaddaa ,,
6) protoko y bada ;

iinnffoorrmmaaccjjee ddoottyycczz ccee bbaaddaa ii pprróóbb pprrzzeewwiiddzziiaannyycchh ddoo pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiaa ww
ttrraakkcciiee wwyyttwwaarrzzaanniiaa,,

7) informacje dotycz ce bada  i prób przewidzianych do przeprowadzenia podczas 
wytwarzania urz dzenia ci nieniowego; 

 informacje dotycz ce kwalifikacji lub uprawnie  wymaganych wed ug pkt 3.1.2 i  
3.1.3 za cznika I.

8) informacje dotycz ce kwalifikacji lub uprawnienia personelu, zgodnie z 
wymaganiami okre lonymi w § 40 i 41 rozporz dzenia.

ZZIIIIII.. (Modu  B) 4. Jednostka notyfikowana:
4.1. bada dokumentacj  techniczn , sprawdza czy typ urz dzenia jest zgodny z t
dokumentacj  oraz identyfikuje elementy zaprojektowane zgodnie z odno nymi
postanowieniami norm, o których mowa w art. 5, jak równie  te elementy, które 
zosta y zaprojektowane bez zastosowania postanowie  tych norm.

Z3. 3.4. Jednostka notyfikowana bada dokumentacj  techniczn  w celu sprawdzenia, 
czy typ jest wykonany zgodnie z t  dokumentacj , oraz identyfikuje elementy 
zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, a tak e
elementy, które zaprojektowano nie stosuj c tych norm, a w szczególno ci:

W szczególno ci jednostka notyfikowana:

bbaaddaa ddookkuummeennttaaccjj tteecchhnniicczznn ww ooddnniieessiieenniiuu ddoo pprroojjeekkttuu ii pprroocceedduurr
wwyyttwwaarrzzaanniiaa,,

1) bada dokumentacj  techniczn  w odniesieniu do projektu i procedur 
wytwarzania;
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oocceenniiaa zzaassttoossoowwaannee mmaatteerriiaa yy,, jjee eellii nniiee ss oonnee zzggooddnnee zz ooddppoowwiieeddnniimmii
nnoorrmmaammii zzhhaarrmmoonniizzoowwaannyymmii lluubb zz eeuurrooppeejjsskkiimm uuzznnaanniieemm mmaatteerriiaa óóww nnaa uurrzz ddzzeenniiaa
ccii nniieenniioowwee oorraazz sspprraawwddzzaa wwiiaaddeeccttwwaa bbaaddaa wwyyssttaawwiioonnee pprrzzeezz wwyyttwwóórrcc mmaatteerriiaa uu
zzggooddnniiee zz ppkktt 44..33 zzaa cczznniikkaa II,,

2) ocenia zastosowane materia y, je eli nie s  one zgodne z odpowiednimi 
normami zharmonizowanymi lub z europejskim uznaniem materia ów przeznaczonych 
do wytwarzania urz dze  ci nieniowych, oraz sprawdza dokumenty kontroli 
wystawione przez producenta materia u, zgodnie z wymaganiami okre lonymi w § 51 
rozporz dzenia; 

uuzznnaajjee pprroocceedduurryy wwyykkoonnyywwaanniiaa ppoo cczzee nniieerroozz cczznnyycchh cczz ccii uurrzz ddzzee
ccii nniieenniioowwyycchh,, lluubb sspprraawwddzzaa cczzyy pprroocceedduurryy ttee zzoossttaa yy uupprrzzeeddnniioo zzaattwwiieerrddzzoonnee zzggooddnniiee
zz ppkktt 33..11..22 zzaa cczznniikkaa II,,

3) zatwierdza procedury wykonywania po cze  nieroz cznych cz ci urz dze
ci nieniowych lub sprawdza, czy procedury te zosta y uprzednio zatwierdzone zgodnie 
z wymaganiem okre lonym w § 40 rozporz dzenia; 

sspprraawwddzzaa cczzyy pprraaccoowwnniiccyy wwyykkoonnuujj ccyy ppoo cczzeenniiaa nniieerroozz cczznnee cczz ccii uurrzz ddzzee
ccii nniieenniioowwyycchh oorraazz pprrzzeepprroowwaaddzzaajj ccyy bbaaddaanniiaa nniieenniisszzcczz ccee ss wwyykkwwaalliiffiikkoowwaannii lluubb
uuzznnaannii zzggooddnniiee zz ppkktt 33..11..22 lluubb 33..11..33 zzaa cczznniikkaa II..

4) sprawdza, czy pracownicy wykonuj cy po czenia nieroz czne elementów 
urz dze  ci nieniowych oraz przeprowadzaj cy badania nieniszcz ce s
wykwalifikowani lub uprawnieni zgodnie z wymaganiami okre lonymi w § 40 lub § 41 
rozporz dzenia. 

ZZIIIIII.. (Modu  B) 44..22.. pprrzzeepprroowwaaddzzaa lluubb zzlleeccaa pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee ooddppoowwiieeddnniicchh bbaaddaa ii
kkoonniieecczznnyycchh pprróóbb ww cceelluu uussttaalleenniiaa cczzyy pprrzzyyjj ttee pprrzzeezz wwyyttwwóórrcc rroozzwwii zzaanniiaa ssppee nniiaajj
wwyymmaaggaanniiaa zzaassaaddnniicczzee ddyyrreekkttyywwyy,, jjee eellii nnoorrmmyy,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt.. 55 nniiee zzoossttaa yy
zzaassttoossoowwaannee..

Z3. 3.4.2. Jednostka notyfikowana przeprowadza lub zleca przeprowadzenie 
odpowiednich bada  i niezb dnych prób w celu ustalenia, czy rozwi zania przyj te 
przez producenta spe niaj  zasadnicze wymagania okre lone w rozporz dzeniu, je eli
producent nie zastosowa  norm zharmonizowanych. 

ZZIIIIII.. (Modu  B) 44..33.. pprrzzeepprroowwaaddzzaa lluubb zzlleeccaa pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee ooddppoowwiieeddnniicchh bbaaddaa ii
kkoonniieecczznnyycchh pprróóbb ww cceelluu uussttaalleenniiaa cczzyy ww pprrzzyyppaaddkkaacchh,, ww kkttóórryycchh wwyyttwwóórrccaa wwyybbrraa
ssttoossoowwaanniiee ooddppoowwiieeddnniicchh nnoorrmm,, zzoossttaa yy oonnee rrzzeecczzyywwii cciiee zzaassttoossoowwaannee..

Z3. 3.4.3. W przypadku gdy producent wybra  stosowanie norm zharmonizowanych, 
jednostka notyfikowana przeprowadza lub zleca przeprowadzenie odpowiednich bada
i niezb dnych prób w celu ustalenia, czy wybrane przez producenta normy zosta y
zastosowane. 

ZZIIIIII.. (Modu  B) 44..44.. uuzzggaaddnniiaa zz wwnniioosskkooddaawwcc mmiieejjssccee pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiaa bbaaddaa ii
kkoonniieecczznnyycchh pprróóbb..

Z3. 3.4.4. Jednostka notyfikowana uzgadnia z wnioskodawc  miejsce przeprowadzenia 
bada  i niezb dnych prób. 
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ZZIIIIII.. (Modu  B) 55.. JJee eellii ttyypp ssppee nniiaa ppoossttaannoowwiieenniiaa ddyyrreekkttyywwyy,, kkttóórree ggoo ddoottyycczz ,,
jjeeddnnoossttkkaa nnoottyyffiikkoowwaannaa wwyyddaajjee wwnniioosskkooddaawwccyy wwiiaaddeeccttwwoo bbaaddaanniiaa ttyyppuu WWEE..
wwiiaaddeeccttwwoo ttaakkiiee,, kkttóórree ppoowwiinnnnoo bbyy wwaa nnee pprrzzeezz 1100 llaatt ii kkttóórree ppoowwiinnnnoo bbyy

ooddnnaawwiiaallnnee,, ppoowwiinnnnoo zzaawwiieerraa nnaazzww ii aaddrreess wwyyttwwóórrccyy,, wwnniioosskkii ddoottyycczz ccee bbaaddaanniiaa
oorraazz ddaannee nniieezzbb ddnnee ddoo iiddeennttyyffiikkaaccjjii zzaattwwiieerrddzzoonneeggoo ttyyppuu..

Z3. 3.5. W przypadku gdy typ spe nia maj ce do niego zastosowanie wymagania 
okre lone w rozporz dzeniu, jednostka notyfikowana wydaje wnioskodawcy certyfikat 
badania typu WE; certyfikat badania typu WE zachowuje wa no  co najmniej przez 
okres 10 lat, który mo e by  przed u any. 

Z3. 3.5.1. W certyfikacie badania typu WE zamieszcza si  nazw  i adres producenta, 
wnioski z przeprowadzonego badania oraz dane niezb dne do identyfikacji 
zatwierdzonego typu. 

Do wiadectwa nale y do czy  spis odpowiednich cz ci dokumentacji technicznej a 
jego kopi  przechowuje jednostka notyfikowana.

Z3. 3.5.2. Jednostka notyfikowana do cza do certyfikatu badania typu WE wykaz 
odpowiednich cz ci dokumentacji technicznej i przechowuje jego kopi .

Je eli jednostka notyfikowana odmawia wytwórcy lub jego upowa nionemu 
przedstawicielowi ustanowionemu we Wspólnocie wydania wiadectwa badania typu 
WE, to powinna przedstawi  szczegó owe uzasadnienie tej odmowy. Nale y
przedstawi  procedur  odwo awcz .

Z3. 3.5.3. Jednostka notyfikowana, która odmówi producentowi lub jego 
upowa nionemu przedstawicielowi wydania certyfikatu badania typu WE, uzasadnia 
przyczyn  odmowy oraz wskazuje rodki odwo awcze.

ZZIIIIII.. (Modu  B) 66.. WWnniioosskkooddaawwccaa iinnffoorrmmuujjee jjeeddnnoossttkk nnoottyyffiikkoowwaann ,, kkttóórryy
pprrzzeecchhoowwuujjee ddookkuummeennttaaccjj ddoottyycczz cc wwiiaaddeeccttwwaa bbaaddaanniiaa ttyyppuu WWEE,, oo wwsszzeellkkiicchh
zzmmiiaannaacchh wwpprroowwaaddzzoonnyycchh ddoo zzaattwwiieerrddzzoonnyycchh uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh;; ppooddlleeggaajj oonnee
ddooddaattkkoowwyymm zzaattwwiieerrddzzeenniioomm,, jjee eellii mmoogg oonnee wwpp yynn nnaa zzggooddnnoo zz wwyymmaaggaanniiaammii
zzaassaaddnniicczzyymmii lluubb zz zzaa oo oonnyymmii wwaarruunnkkaammii uu yyttkkoowwaanniiaa uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh.. TTaakkiiee
ddooddaattkkoowwee zzaattwwiieerrddzzeenniiee ppoowwiinnnnoo bbyy wwyyddaawwaannee ww ffoorrmmiiee zzaa cczznniikkaa ddoo ppiieerrwwoottnneeggoo
wwiiaaddeeccttwwaa bbaaddaanniiaa ttyyppuu WWEE..

Z3. 3.6. Wnioskodawca informuje jednostk  notyfikowan , która przechowuje 
dokumentacj  techniczn  dotycz c  certyfikatu badania typu WE, o wszelkich 
modyfikacjach, które wprowadzi  lub planuje wprowadzi  do zatwierdzonych urz dze
ci nieniowych. 

Z3. 3.6.1. W przypadku gdy modyfikacje urz dzenia ci nieniowego mog  wp yn  na 
jego zgodno  z zasadniczymi wymaganiami lub na przewidywane warunki 
u ytkowania urz dzenia ci nieniowego, jednostka notyfikowana przeprowadza 
dodatkowe zatwierdzenie urz dzenia ci nieniowego oraz wystawia dokument 
uzupe niaj cy do pierwotnego certyfikatu badania typu WE. 

ZZIIIIII.. (Modu  B) 77.. KKaa ddaa jjeeddnnoossttkkaa nnoottyyffiikkoowwaannaa pprrzzeekkaazzuujjee ppaa ssttwwoomm
cczz oonnkkoowwsskkiimm iinnffoorrmmaaccjjee oo wwyyccooffaannyycchh,, oorraazz nnaa yycczzeenniiee,, oo wwyyddaannyycchh pprrzzeezz ssiieebbiiee
wwiiaaddeeccttwwaacchh bbaaddaanniiaa ttyyppuu WWEE..

Z3. 3.7. Jednostka notyfikowana powiadamia organ sprawuj cy nadzór nad wyrobami 
wprowadzonymi do obrotu i pa stwa cz onkowskie Unii Europejskiej o wycofanych 
certyfikatach badania typu oraz, na ich danie, o wydanych certyfikatach badania 
typu.
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KKaa ddaa jjeeddnnoossttkkaa nnoottyyffiikkoowwaannaa pprrzzeekkaazzuujjee rróówwnniiee ppoozzoossttaa yymm jjeeddnnoossttkkoomm
nnoottyyffiikkoowwaannyymm iinnffoorrmmaaccjjee oo wwyyccooffaannyycchh wwiiaaddeeccttwwaacchh bbaaddaanniiaa ttyyppuu WWEE lluubb oo
ooddmmoowwaacchh iicchh wwyyddaanniiaa..

Z3. 3.7.1. Jednostka notyfikowana przekazuje innym jednostkom notyfikowanym 
informacje o wycofanych certyfikatach badania typu WE lub o odmowach ich wydania. 

ZZIIIIII.. (Modu  B) 88.. PPoozzoossttaa ee jjeeddnnoossttkkii nnoottyyffiikkoowwaannee mmoogg oottrrzzyymmyywwaa kkooppiiee
wwiiaaddeeccttww bbaaddaanniiaa ttyyppuu WWEE ii // lluubb iicchh uuzzuuppee nniiee .. ZZaa cczznniikkii ddoo wwiiaaddeeccttww nnaallee yy

pprrzzeecchhoowwyywwaa ddoo ddyyssppoozzyyccjjii ppoozzoossttaa yycchh jjeeddnnoosstteekk nnoottyyffiikkoowwaannyycchh..

Z3. 3.8. Jednostka notyfikowana przekazuje innym jednostkom notyfikowanym, na ich 
uzasadniony wniosek, kopie wydanych certyfikatów badania typu WE wraz z ich 
uzupe nieniami. 

Z3. 3.8.1. Jednostka notyfikowana przechowuje uzupe nienia do certyfikatów badania 
typu WE do dyspozycji innych jednostek notyfikowanych. 

ZZIIIIII.. (Modu  B) 9. Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we 
Wspólnocie przechowuj  wraz z dokumentacj  techniczn ,  kopie wiadectw badania 
typu WE oraz ich uzupe nie  przez okres dziesi ciu lat od wyprodukowania ostatniego 
urz dzenia ci nieniowego.

Z3. 3.9. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel przechowuje przez okres 10 
lat od dnia wyprodukowania ostatniego urz dzenia ci nieniowego dokumentacj
techniczn  oraz egzemplarze certyfikatów badania typu WE wraz z ich uzupe nieniami. 

Je eli ani wytwórca ani jego upowa niony przedstawiciel nie s  ustanowieni we 
Wspólnocie, za przechowywanie i udost pnianie dokumentacji odpowiedzialna jest 
osoba, która umieszcza wyrób na rynku Wspólnoty.

Z3. 3.9.1. W przypadku gdy producent lub jego upowa niony przedstawiciel nie maj
siedziby na obszarze pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej, dokumentacj  techniczn
udost pnia osoba wprowadzaj ca urz dzenie ci nieniowe do obrotu. 

ZIII. Modu  B1 (badanie projektu WE) Z3. 4. Badanie projektu WE  modu  B1

ZIII. (Modu  B1) 1. Modu  ten przedstawia t  cz  procedury, poprzez któr
jednostka notyfikowana upewnia si  i po wiadcza, e projekt egzemplarza urz dzenia 
ci nieniowego spe nia postanowienia dyrektywy, które go dotycz .

Z3. 4.1. Badanie projektu WE jest procedur , poprzez któr  jednostka notyfikowana 
sprawdza i po wiadcza, e projekt egzemplarza urz dzenia ci nieniowego spe nia 
wymagania okre lone w rozporz dzeniu, które dotycz  tego urz dzenia. 

Przy realizowaniu tego modu u, nie mo na stosowa  metody projektowania 
do wiadczalnego przewidzianej w pkt 2.2.4. za cznika I. 

Z3. 4.1.1. Przy realizacji procedury badania projektu WE nie stosuje si  metody 
projektowania z zastosowaniem metody do wiadczalnej, o której mowa w § 26 
rozporz dzenia. 
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ZIII. (Modu  B1) 2. Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we 
Wspólnocie sk ada wniosek o badanie projektu WE w jednej jednostce notyfikowanej.

Wniosek powinien zawiera :

Z3. 4.2. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel sk ada wniosek o badanie 
projektu WE w jednej jednostce notyfikowanej. Wniosek powinien zawiera :

nnaazzww ii aaddrreess wwyyttwwóórrccyy,, oorraazz nnaazzww ii aaddrreess uuppoowwaa nniioonneeggoo pprrzzeeddssttaawwiicciieellaa,,
jjee eellii wwnniioosseekk zzoossttaa zz oo oonnyy pprrzzeezz nniieeggoo,,

1) nazw  i adres producenta urz dzenia ci nieniowego oraz, je eli wniosek z o ony 
jest przez upowa nionego przedstawiciela, jego nazw  i adres; 

ppiisseemmnn ddeekkllaarraaccjj ,, ee ttaakkii ssaamm wwnniioosseekk nniiee zzoossttaa zz oo oonnyy ww aaddnneejj iinnnneejj
jjeeddnnoossttccee nnoottyyffiikkoowwaanneejj,,

2) pisemn  deklaracj , e taki sam wniosek nie zosta  z o ony w innej jednostce 
notyfikowanej; 

 dokumentacj  techniczn  przedstawion  w pkt 3. 
3) dokumentacj  techniczn , o której mowa w pkt 4.3. 

Wniosek mo e obejmowa  kilka wersji urz dzenia ci nieniowego pod warunkiem, e
ró nice mi dzy poszczególnymi wersjami nie naruszaj  poziomu bezpiecze stwa.

Z3. 4.2.2. Wniosek mo e dotyczy  kilku wersji urz dzenia ci nieniowego pod 
warunkiem, e ró nice mi dzy poszczególnymi wersjami nie maj  wp ywu na poziom 
bezpiecze stwa urz dzenia. 

ZIII. (Modu  B1) 33.. DDookkuummeennttaaccjjaa tteecchhnniicczznnaa ppoowwiinnnnaa uummoo lliiwwiiaa oocceenn zzggooddnnoo ccii
uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo zz wwyymmaaggaanniiaammii ddyyrreekkttyywwyy,, kkttóórree ggoo ddoottyycczz .. DDookkuummeennttaaccjjaa
ppoowwiinnnnaa oobbeejjmmoowwaa ,, ww zzaakkrreessiiee ooddnnoosszz ccyymm ssii ddoo tteeggoo rrooddzzaajjuu oocceennyy,, pprroojjeekktt,,
wwyyttwwaarrzzaanniiee oorraazz ddzziiaa aanniiee uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo ii ppoowwiinnnnaa zzaawwiieerraa ::

Z3. 4.3. Dokumentacja techniczna powinna umo liwia  ocen  zgodno ci urz dzenia 
ci nieniowego z wymaganiami okre lonymi w rozporz dzeniu, które dotycz  tego 
urz dzenia oraz, w zakresie niezb dnym do dokonania oceny, powinna dotyczy
projektu, wytwarzania oraz dzia ania urz dzenia ci nieniowego i zawiera :

ooppiiss ooggóóllnnyy uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo,,
1) ogólny opis urz dzenia ci nieniowego; 

rryyssuunnkkii kkoonncceeppccyyjjnnee ddoottyycczz ccee kkoonnssttrruukkccjjii ii wwyyttwwaarrzzaanniiaa oorraazz sscchheemmaattyy
eelleemmeennttóóww,, ppooddzzeessppoo óóww,, oobbwwooddóóww,, iittpp..,,

2) rysunek zestawieniowy konstrukcji oraz rysunki i schematy, w szczególno ci
elementów, podzespo ów oraz obwodów; 

ooppiissyy ii wwyyjjaa nniieenniiaa nniieezzbb ddnnee ddoo zzrroozzuummiieenniiaa wwyy eejj wwssppoommnniiaannyycchh rryyssuunnkkóóww ii
sscchheemmaattóóww oorraazz ddzziiaa aanniiaa uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo,,

3) opisy i wyja nienia niezb dne do zrozumienia rysunków i schematów, o których 
mowa w ppkt 2, oraz dzia ania urz dzenia ci nieniowego; 

wwyykkaazz nnoorrmm,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt.. 55,, zzaassttoossoowwaannyycchh ww ccaa oo ccii lluubb cczz cciioowwoo,,
oorraazz ooppiiss rroozzwwii zzaa pprrzzyyjj ttyycchh ww cceelluu ssppee nniieenniiaa wwyymmaaggaa zzaassaaddnniicczzyycchh ddyyrreekkttyywwyy ww
pprrzzyyppaaddkkaacchh ggddyy nnoorrmmyy,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa aarrtt.. 55,, nniiee zzoossttaa yy zzaassttoossoowwaannee,,

4) wykaz norm zharmonizowanych zastosowanych w ca o ci lub cz ciowo oraz, w 
przypadku niezastosowania tych norm, opis przyj tych rozwi za  w celu spe nienia 
zasadniczych wymaga  okre lonych w rozporz dzeniu; 
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nniieezzbb ddnnee ddoowwooddyy ppoottwwiieerrddzzaajj ccee ww aa cciiwwoo rroozzwwii zzaanniiaa pprroojjeekkttoowweeggoo,, ww
sszzcczzeeggóóllnnoo ccii wwóówwcczzaass ggddyy nnoorrmmyy,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt.. 55 nniiee zzoossttaa yy ww ppee nnii
zzaassttoossoowwaannee;; ddoowwooddyy ttee ppoowwiinnnnyy oobbeejjmmoowwaa wwyynniikkii bbaaddaa pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyycchh pprrzzeezz
ooddppoowwiieeddnniiee llaabboorraattoorriiuumm wwyyttwwóórrccyy lluubb ww jjeeggoo iimmiieenniiuu,,

5) niezb dne dowody potwierdzaj ce, e rozwi zanie projektowe jest w a ciwe, w 
szczególno ci gdy normy zharmonizowane nie zosta y w pe ni zastosowane, w tym 
wyniki bada  przeprowadzonych przez odpowiednie laboratorium producenta lub w 
jego imieniu; 

wwyynniikkii wwyykkoonnaannyycchh oobblliicczzee pprroojjeekkttoowwyycchh,, pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyycchh bbaaddaa ,, iittpp..,,
6) wyniki, w szczególno ci oblicze  projektowych lub przeprowadzonych bada ;

iinnffoorrmmaaccjjee ddoottyycczz ccee kkwwaalliiffiikkaaccjjii lluubb uupprraawwnniiee wwyymmaaggaannyycchh wweedd uugg ppkktt 33..11..22 ii
33..11..33 zzaa cczznniikkaa II..

7) informacje dotycz ce kwalifikacji lub uprawnienia personelu, zgodnie z 
wymaganiami okre lonymi w § 40 i 41 rozporz dzenia.

ZIII. (Modu  B1) 44. JJeeddnnoossttkkaa nnoottyyffiikkoowwaannaa::
4.1. bada dokumentacj  techniczn  oraz identyfikuje elementy zaprojektowane 
zgodnie z odno nymi postanowieniami norm, o których mowa w art. 5, jak równie  te 
elementy, które zosta y zaprojektowane bez zastosowania postanowie  tych norm. 
W szczególno ci jednostka notyfikowana: 

Z3. 4.4. Jednostka notyfikowana bada dokumentacj  techniczn  oraz identyfikuje 
elementy zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, a 
tak e elementy, które zaprojektowano nie stosuj c tych norm, w szczególno ci:

-- oocceenniiaa zzaassttoossoowwaannee mmaatteerriiaa yy,, jjee eellii nniiee ss oonnee zzggooddnnee zz ooddppoowwiieeddnniimmii
nnoorrmmaammii zzhhaarrmmoonniizzoowwaannyymmii lluubb zz eeuurrooppeejjsskkiimm uuzznnaanniieemm mmaatteerriiaa óóww nnaa uurrzz ddzzeenniiaa
ccii nniieenniioowwee oorraazz sspprraawwddzzaa wwiiaaddeeccttwwaa bbaaddaa wwyyssttaawwiioonnee pprrzzeezz wwyyttwwóórrcc mmaatteerriiaa uu
zzggooddnniiee zz ppkktt 44..33 zzaa cczznniikkaa II,,

1) ocenia zastosowane materia y, je eli nie s  one zgodne z odpowiednimi 
normami zharmonizowanymi lub z europejskim uznaniem materia ów przeznaczonych 
na urz dzenie ci nieniowe; 

-- uuzznnaajjee pprroocceedduurryy wwyykkoonnyywwaanniiaa ppoo cczzee nniieerroozz cczznnyycchh cczz ccii uurrzz ddzzee
ccii nniieenniioowwyycchh,, lluubb sspprraawwddzzaa cczzyy pprroocceedduurryy ttee zzoossttaa yy uupprrzzeeddnniioo uuzznnaannee zzggooddnniiee zz ppkktt
33..11..22 zzaa cczznniikkaa II,,

2) zatwierdza procedury wykonywania po cze  nieroz cznych elementów 
urz dze  ci nieniowych lub sprawdza, czy procedury te zosta y uprzednio zatwierdzone 
zgodnie z wymaganiami okre lonymi w § 40 rozporz dzenia; 

-- sspprraawwddzzaa cczzyy pprraaccoowwnniiccyy wwyykkoonnuujj ccyy ppoo cczzeenniiaa nniieerroozz cczznnee cczz ccii uurrzz ddzzee
ccii nniieenniioowwyycchh oorraazz pprrzzeepprroowwaaddzzaajj ccyy bbaaddaanniiaa nniieenniisszzcczz ccee ss wwyykkwwaalliiffiikkoowwaannii lluubb
uuzznnaannii zzggooddnniiee zz ppkktt 33..11..22 lluubb 33..11..33 zzaa cczznniikkaa II..

3) sprawdza, czy pracownicy wykonuj cy po czenia nieroz czne elementów 
urz dze  ci nieniowych oraz przeprowadzaj cy badania nieniszcz ce s
wykwalifikowani lub uprawnieni zgodnie z wymaganiami okre lonymi w § 40 i 41 
rozporz dzenia. 
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ZIII. (Modu  B1) 44..22.. pprrzzeepprroowwaaddzzaa ooddppoowwiieeddnniiee bbaaddaanniiaa ww cceelluu uussttaalleenniiaa cczzyy
pprrzzyyjj ttee pprrzzeezz wwyyttwwóórrcc rroozzwwii zzaanniiaa ssppee nniiaajj wwyymmaaggaanniiaa zzaassaaddnniicczzee ddyyrreekkttyywwyy,, jjee eellii
nnoorrmmyy,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt.. 55 nniiee zzoossttaa yy zzaassttoossoowwaannee..

Z3. 4.4.2. Jednostka notyfikowana przeprowadza odpowiednie badania w celu 
ustalenia, czy urz dzenie ci nieniowe wytworzone zgodnie z rozwi zaniami przyj tymi 
przez producenta spe nia zasadnicze wymagania okre lone w rozporz dzeniu, w 
przypadku gdy producent nie zastosowa  norm zharmonizowanych. 

ZIII. (Modu  B1) 4.3. przeprowadza odpowiednie badania w celu ustalenia czy w 
przypadkach, w których wytwórca wybra  stosowanie odpowiednich norm, zosta y one 
rzeczywi cie zastosowane. 

Z3. 4.4.3. W przypadku gdy producent zastosowa  normy zharmonizowane, jednostka 
notyfikowana przeprowadza odpowiednie badania w celu ustalenia, czy wybrane przez 
producenta normy zosta y zastosowane. 

ZIII. (Modu  B1) 5. Je eli projekt spe nia postanowienia dyrektywy, które go 
dotycz , jednostka notyfikowana wydaje wnioskodawcy wiadectwo badania projektu 
WE. wiadectwo takie powinno zawiera  nazw  i adres wnioskodawcy, wnioski 
dotycz ce badania, warunki jego wa no ci oraz dane niezb dne do identyfikacji 
zatwierdzonego projektu. 

Z3. 4.5. W przypadku gdy projekt spe nia, maj ce zastosowanie, wymagania okre lone
w rozporz dzeniu, jednostka notyfikowana wystawia wnioskodawcy certyfikat badania 
projektu WE. Certyfikat badania projektu WE powinien zawiera  nazw  i adres 
wnioskodawcy, wnioski z badania, warunki wydania certyfikatu oraz dane niezb dne do 
identyfikacji zatwierdzonego projektu. 

Do wiadectwa nale y do czy  spis odpowiednich cz ci dokumentacji technicznej a 
jego kopi  przechowuje jednostka notyfikowana. 

Z3. 4.5.1. Jednostka notyfikowana do cza do certyfikatu badania projektu WE wykaz 
odpowiednich cz ci dokumentacji technicznej i przechowuje jego kopi .

Je eli jednostka notyfikowana odmawia wytwórcy lub jego upowa nionemu 
przedstawicielowi ustanowionemu we Wspólnocie wydania wiadectwa badania 
projektu WE, to przedstawia szczegó owe uzasadnienie tej odmowy. Nale y
przedstawi  procedur  odwo awcz .

Z3. 4.5.2. W przypadku gdy jednostka notyfikowana odmówi producentowi lub jego 
upowa nionemu przedstawicielowi wydania certyfikatu badania projektu WE, uzasadnia 
przyczyn  odmowy oraz wskazuje rodki odwo awcze.

ZIII. (Modu  B1) 66.. WWnniioosskkooddaawwccaa iinnffoorrmmuujjee jjeeddnnoossttkk nnoottyyffiikkoowwaann ,, kkttóórraa
pprrzzeecchhoowwuujjee ddookkuummeennttaaccjj ddoottyycczz cc wwiiaaddeeccttwwaa bbaaddaanniiaa pprroojjeekkttuu WWEE,, oo wwsszzeellkkiicchh
zzmmiiaannaacchh wwpprroowwaaddzzoonnyycchh ddoo zzaattwwiieerrddzzoonneeggoo pprroojjeekkttuu;; ppooddlleeggaajj oonnee ddooddaattkkoowwyymm
zzaattwwiieerrddzzeenniioomm,, jjee eellii mmoogg oonnee wwpp yynn nnaa zzggooddnnoo zz wwyymmaaggaanniiaammii zzaassaaddnniicczzyymmii
lluubb zz zzaa oo oonnyymmii wwaarruunnkkaammii uu yyttkkoowwaanniiaa uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh.. TTaakkiiee ddooddaattkkoowwee
zzaattwwiieerrddzzeenniiee nnaallee yy wwyyddaawwaa ww ffoorrmmiiee zzaa cczznniikkaa ddoo ppiieerrwwoottnneeggoo wwiiaaddeeccttwwaa
bbaaddaanniiaa pprroojjeekkttuu WWEE..

Z3. 4.6. Wnioskodawca informuje jednostk  notyfikowan , przechowuj c
dokumentacj  techniczn  dotycz c  certyfikatu badania projektu WE, o wszelkich 
modyfikacjach wprowadzonych do zatwierdzonych projektów. 

Z3. 4.6.1. W przypadku gdy modyfikacje wprowadzone do zatwierdzonych projektów 
mog  wp yn  na zgodno  urz dzenia ci nieniowego z zasadniczymi wymaganiami lub 
na przewidywane warunki u ytkowania urz dzenia, jednostka notyfikowana 
przeprowadza dodatkowe zatwierdzenie oraz wystawia dokument uzupe niaj cy do 
pierwotnego certyfikatu badania projektu WE. 
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ZIII. (Modu  B1) 7. Ka da jednostka notyfikowana przekazuje pa stwom
cz onkowskim informacje o wycofanych, oraz na yczenie, o wydanych przez siebie 
wiadectwach badania projektu WE. 

Z3. 4.7. Jednostka notyfikowana powiadamia organ sprawuj cy nadzór nad wyrobami 
wprowadzonymi do obrotu i pa stwa cz onkowskie Unii Europejskiej o wycofanych 
certyfikatach badania projektu WE oraz, na ich danie, o wydanych certyfikatach 
badania projektu WE. 

Ka da jednostka notyfikowana przekazuje równie  pozosta ym jednostkom 
notyfikowanym informacje o wycofanych wiadectwach badania projektu WE lub o 
odmowach ich wydania. 

Z3. 4.7.1. Jednostka notyfikowana przekazuje innym jednostkom notyfikowanym 
informacje o wycofanych certyfikatach badania projektu WE lub o odmowach ich 
wydania.

ZIII. (Modu  B1) 8. Pozosta e jednostki notyfikowane mog  na yczenie otrzymywa
odpowiednie informacje dotycz ce:

 przyznanych wiadectw badania projektu WE i ich uzupe nie ,

 wycofanych wiadectw badania projektu WE i ich uzupe nie .

Z3. 4.8. Jednostka notyfikowana mo e przekaza  innym jednostkom notyfikowanym, 
na ich uzasadniony wniosek, odpowiednie informacje dotycz ce wydanych certyfikatów 
badania projektu WE i ich uzupe nie  oraz wycofanych certyfikatach badania projektu 
WE wraz z ich uzupe nieniami. 

ZIII. (Modu  B1) 9. Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we 
Wspólnocie przechowuj  wraz z dokumentacj  techniczn ,  o której mowa w pkt 3, 
kopie wiadectw badania projektu WE oraz ich uzupe nie  przez okres dziesi ciu lat od 
wyprodukowaniu ostatniego urz dzenia ci nieniowego. 

Z3. 4.9. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel przechowuje przez okres 10 
lat od dnia wyprodukowania ostatniego urz dzenia ci nieniowego dokumentacj
techniczn  oraz egzemplarze certyfikatów badania projektu WE wraz z ich 
uzupe nieniami. 

Je eli ani wytwórca ani jego upowa niony przedstawiciel nie s  ustanowieni we 
Wspólnocie, za przechowywanie i udost pnianie dokumentacji odpowiedzialna jest 
osoba, która umieszcza wyrób na rynku Wspólnoty. 

Z3. 4.9.1. W przypadku gdy producent lub jego upowa niony przedstawiciel nie maj
siedziby na obszarze pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej, dokumentacj  techniczn
udost pnia osoba wprowadzaj ca urz dzenie ci nieniowe do obrotu. 
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ZIII. Modu   C1 (zgodno  z typem) Z3. 5. Zgodno  z typem  modu  C1.

ZIII. (Modu  C1) 1. Modu  ten przedstawia t  cz  procedury, poprzez któr
wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie, zapewnia i 
o wiadcza, e urz dzenie ci nieniowe jest zgodne z typem opisanym w wiadectwie 
badania typu WE i spe nia wymagania dyrektywy, które go dotycz .

Z3. 5.1. Zgodno  z typem jest procedur , poprzez któr  producent lub jego 
upowa niony przedstawiciel zapewnia i deklaruje, e urz dzenie ci nieniowe jest 
zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE i spe nia wymagania 
okre lone w rozporz dzeniu, które dotycz  tego urz dzenia. 

Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie nanosi 
oznakowanie CE na ka dym egzemplarzu urz dze  ci nieniowych  

§ 12. 1. Na ka dym egzemplarzu urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 9, oraz 
na zespo ach urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 10, których budow
zako czono lub których stan umo liwia ocen  ko cow , o której mowa w § 44, 
umieszcza si  oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwa y.

i wystawia pisemn  deklaracj  zgodno ci.
§ 66. 1. zd. 1. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel powinien sporz dzi ,
odpowiednio dla urz dzenia ci nieniowego i zespo u urz dze  ci nieniowych, 
deklaracj  zgodno ci WE w celu potwierdzenia ich zgodno ci z wymaganiami 
okre lonymi w rozporz dzeniu.

ZIII. (Modu  C1) 22.. WWyyttwwóórrccaa ppooddeejjmmiiee wwsszzeellkkiiee ddzziiaa aanniiaa nniieezzbb ddnnee ww cceelluu
zzaappeewwnniieenniiaa,, ee pprroocceess wwyyttwwaarrzzaanniiaa uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh zzaappeewwnniiaa zzggooddnnoo zz
ttyyppeemm ooppiissaannyymm ww wwiiaaddeeccttwwiiee bbaaddaanniiaa ttyyppuu WWEE oorraazz zz wwyymmaaggaanniiaammii ddyyrreekkttyywwyy,,
kkttóórree ggoo ddoottyycczz ..

Z3. 5.2. Producent powinien podj  wszelkie niezb dne dzia ania w celu zapewnienia, 
aby proces wytwarzania urz dze  ci nieniowych gwarantowa  zgodno  z typem 
opisanym w certyfikacie badania typu WE oraz z wymaganiami okre lonymi w 
rozporz dzeniu, które dotycz  tego urz dzenia. 

ZIII. (Modu  C1) 3. Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we 
Wspólnocie przechowuje kopie deklaracji zgodno ci przez okres dziesi ciu lat od 
wyprodukowaniu ostatniego urz dzenia ci nieniowego. 

Z3. 5.3. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel przechowuje egzemplarz 
deklaracji zgodno ci WE przez okres 10 lat od dnia wyprodukowania ostatniego 
urz dzenia ci nieniowego. 

Je eli ani wytwórca ani jego upowa niony przedstawiciel nie s  ustanowieni we 
Wspólnocie, za przechowywanie i udost pnianie dokumentacji odpowiedzialna jest 
osoba, która umieszcza wyrób na rynku Wspólnoty. 

Z3. 5.3.1. W przypadku gdy producent lub jego upowa niony przedstawiciel nie maj
siedziby na obszarze pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej, dokumentacj
udost pnia osoba wprowadzaj ca urz dzenie ci nieniowe do obrotu. 
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ZIII. (Modu  C1) 4. Ocen  ko cow  monitoruje jednostka notyfikowana wybrana 
przez wytwórc , w formie niezapowiedzianych wizytacji.
Podczas takich kontroli, jednostka notyfikowana: 

Z3. 5.4. Jednostka notyfikowana wybrana przez producenta nadzoruje ocen  ko cow ,
w formie niezapowiedzianych wizytacji, podczas których: 

 upewnia si , czy wytwórca rzeczywi cie przeprowadza ocen  ko cow  zgodnie 
z pkt 3.2 za cznika I, 

1) upewnia si , czy producent przeprowadza ocen  ko cow  zgodnie z 
wymaganiami okre lonymi w § 44 i 45 rozporz dzenia;

 pobiera próbki urz dze  ci nieniowych w miejscach wytwarzania lub 
sk adowania w celu przeprowadzenia bada . Jednostka notyfikowana ocenia ilo
egzemplarzy pobranych do bada  oraz, w razie konieczno ci, do przeprowadzenia lub 
zlecenia przeprowadzenia oceny ko cowej w ca o ci lub w cz ci na pobranych 
egzemplarzach próbnych. 

2) pobiera próbki urz dze  ci nieniowych w miejscach ich wytwarzania lub 
sk adowania w celu przeprowadzenia bada ; jednostka notyfikowana okre la ilo
egzemplarzy pobranych do bada  oraz ocenia konieczno  przeprowadzenia lub 
zlecenia przeprowadzenia oceny ko cowej, w zakresie pe nym lub ograniczonym, na 
pobranych do bada  egzemplarzach. 

Je eli co najmniej jeden egzemplarz próbny jest niezgodny, jednostka notyfikowana 
podejmie odpowiednie dzia ania. 

Z3. 5.4.1. W przypadku gdy jeden lub wi cej egzemplarzy pobranych do bada  jest 
niezgodnych z wymaganiami, jednostka notyfikowana podejmuje odpowiednie 
dzia ania.

NNaa ooddppoowwiieeddzziiaallnnoo jjeeddnnoossttkkii nnoottyyffiikkoowwaanneejj,, wwyyttwwóórrccaa nnaannoossii nnuummeerr iiddeennttyyffiikkaaccyyjjnnyy
tteejj jjeeddnnoossttkkii nnoottyyffiikkoowwaanneejj nnaa kkaa ddyymm eeggzzeemmppllaarrzzuu uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo..

Z3. 5.4.2. Producent umieszcza na ka dym egzemplarzu urz dzenia ci nieniowego 
numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, o której mowa w pkt 5.4. 

ZIII. Modu  D (zapewnienie jako ci produkcji) Z3. 6. Zapewnienie jako ci produkcji  modu  D.

ZIII. (Modu  D) 1. Modu  ten przedstawia procedur , poprzez któr  wytwórca lub 
jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie, realizuj cy zobowi zania
podane w pkt 2 zapewnia i o wiadcza, e rozpatrywane urz dzenie ci nieniowe jest 
zgodne z typem opisanym w wiadectwie badania typu WE lub wiadectwie badania 
projektu WE i spe nia wymagania dyrektywy, które ich dotycz .

Z3. 6.1. Zapewnienie jako ci produkcji jest procedur , poprzez któr  producent lub 
jego upowa niony przedstawiciel, wype niaj cy zobowi zania, o których mowa w pkt 
6.2, zapewnia i deklaruje, e urz dzenie ci nieniowe jest zgodne z typem opisanym w 
certyfikacie badania typu WE lub certyfikacie badania projektu WE i spe nia wymagania 
okre lone w rozporz dzeniu, które dotycz  tego urz dzenia. 

Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie nanosi 
oznakowanie CE na ka dym egzemplarzu urz dze  ci nieniowych 

§ 12. 1. Na ka dym egzemplarzu urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 9, oraz 
na zespo ach urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 10, których budow
zako czono lub których stan umo liwia ocen  ko cow , o której mowa w § 44, 
umieszcza si  oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwa y.
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I wystawia pisemn  deklaracj  zgodno ci.

§ 66. 1. zd. 1. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel powinien sporz dzi ,
odpowiednio dla urz dzenia ci nieniowego i zespo u urz dze  ci nieniowych, 
deklaracj  zgodno ci WE w celu potwierdzenia ich zgodno ci z wymaganiami 
okre lonymi w rozporz dzeniu.

Oznakowaniu CE towarzyszy numer indentyfikacyjny jednostki notyfikowanej 
odpowiedzialnej za nadzór zgodnie z pkt 4. 

Z3. 6.1.1. Po prawej stronie oznakowania CE umieszcza si  numer indentyfikacyjny 
jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za nadzór, o którym mowa w pkt 6.4. 

ZIII. (Modu  D) 22.. WWyyttwwóórrccaa pprroowwaaddzzii zzaattwwiieerrddzzoonnyy ssyysstteemm zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii ww
zzaakkrreessiiee pprroodduukkccjjii,, kkoonnttrroollii kkoo ccoowweejj ii bbaaddaa zzggooddnniiee zz ppkktt 33 oorraazz ppooddlleeggaa nnaaddzzoorroowwii
zzggooddnniiee zz ppkktt 44..

Z3. 6.2. Producent powinien posiada  zatwierdzony system jako ci w zakresie 
produkcji, kontroli ko cowej i bada , o których mowa w pkt 6.3, oraz podlega
nadzorowi, o którym mowa w pkt 6.4. 

ZIII. (Modu  D) 3. System zapewnienia jako ci
Z3. 6.3. System jako ci.

ZIII. (Modu  D) 3.1. Wytwórca sk ada wniosek o ocen  swojego systemu 
zapewnienia jako ci w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej. 
WWnniioosseekk ppoowwiinniieenn zzaawwiieerraa ::

Z3. 6.3.1. Producent sk ada w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek 
o ocen  systemu jako ci. Wniosek powinien zawiera :

wwsszzyyssttkkiiee iissttoottnnee iinnffoorrmmaaccjjee oo rroozzppaattrryywwaannyycchh uurrzz ddzzeenniiaacchh ccii nniieenniioowwyycchh,,
1) znacz ce informacje o urz dzeniach ci nieniowych b d cych przedmiotem 
wniosku;

ddookkuummeennttaaccjj ddoottyycczz cc ssyysstteemmuu zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii,,
2) dokumentacj  systemu jako ci; 

 dokumentacj  techniczn  zatwierdzonego typu oraz kopi wiadectwa badania 
typu WE lub wiadectwa badania projektu WE.

3) dokumentacj  techniczn  zatwierdzonego typu oraz kopi  certyfikatu badania 
typu WE lub certyfikatu badania projektu WE. 

ZIII. (Modu  D) 3.2. System zapewnienia jako ci powinien zapewnia  zgodno
urz dzenia ci nieniowego z typem opisanym w wiadectwie badania typu WE lub 
wiadectwie badania projektu WE oraz z wymaganiami dyrektywy, które go dotycz .

Z3. 6.3.2. System jako ci powinien zapewnia  zgodno  urz dzenia ci nieniowego z 
typem opisanym w certyfikacie badania typu WE lub certyfikacie badania projektu WE 
oraz z wymaganiami okre lonymi w rozporz dzeniu, które dotycz  tego urz dzenia.
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Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyj te przez wytwórc  nale y
udokumentowa  w sposób systematyczny i uporz dkowany, w formie pisemnych 
deklaracji polityki, procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu zapewnienia jako ci
powinna umo liwia  spójn  interpretacj  programów i planów jako ci, ksi g jako ci i 
zapisów dotycz cych jako ci.

Dokumentacja ta powinna zawiera  w szczególno ci wystarczaj cy opis: 

Z3. 6.3.2.1. Wszystkie elementy systemu, wymagania i postanowienia przyj te przez 
producenta powinny by  przez niego udokumentowane w sposób systematyczny i 
uporz dkowany, w formie pisemnych deklaracji polityki, procedur i instrukcji. 

Z3. 6.3.2.2. Dokumentacja systemu jako ci powinna umo liwia  spójn  interpretacj
programów i planów jako ci, ksi g jako ci i zapisów dotycz cych jako ci, w 
szczególno ci powinna zawiera  opis: 

cceellóóww ddoottyycczz ccyycchh jjaakkoo ccii oorraazz ssttrruukkttuurryy oorrggaanniizzaaccyyjjnneejj,, zzaakkrreessuu
ooddppoowwiieeddzziiaallnnoo ccii ii uupprraawwnniiee kkiieerroowwnniiccttwwaa ww ooddnniieessiieenniiuu ddoo jjaakkoo ccii uurrzz ddzzee
ccii nniieenniioowwyycchh,,

1) celów dotycz cych jako ci oraz struktury organizacyjnej, zakresu 
odpowiedzialno ci i uprawnie  kierownictwa w odniesieniu do jako ci urz dze
ci nieniowych; 

tteecchhnniikk wwyyttwwaarrzzaanniiaa,, kkoonnttrroollii jjaakkoo ccii ii zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii,, pprroocceessóóww ii
ssyysstteemmaattyycczznnyycchh ddzziiaa aa ,, kkttóórree bb dd ssttoossoowwaannee,, ww sszzcczzeeggóóllnnoo ccii pprroocceedduurryy
ssttoossoowwaannee ww cczzeenniiuu cczz ccii ppoo cczzeenniiaammii nniieerroozz cczznnyymmii uuzznnaannyymmii zzggooddnniiee zz ppkktt
33..11..22.. zzaa cczznniikkaa II,,

2) procesów wytwarzania, technik sterowania jako ci  i technik zapewnienia 
jako ci oraz dzia a  systematycznych, które b d  stosowane, w szczególno ci 
zatwierdzania procedur czenia cz ci urz dzenia ci nieniowego po czeniami 
nieroz cznymi, o których mowa w § 40 rozporz dzenia;

bbaaddaa ii pprróóbb,, kkttóórree bb dd pprrzzeepprroowwaaddzzaannee pprrzzeedd,, ww ttrraakkcciiee ii ppoo wwyyttwwoorrzzeenniiuu,, aa
ttaakk ee cczz ssttoo iicchh pprrzzeepprroowwaaddzzaanniiaa,,

3) bada  i prób, które b d  przeprowadzane przed wytwarzaniem, podczas 
wytwarzania i po jego zako czeniu oraz cz sto  ich przeprowadzania; 

zzaappiissóóww ddoottyycczz ccyycchh jjaakkoo ccii,, ttaakkiicchh jjaakk pprroottookkoo yy kkoonnttrroollii,, wwyynniikkii pprróóbb,, ddaannee
ddoottyycczz ccee wwzzoorrccoowwaanniiaa,, pprroottookkoo yy ddoottyycczz ccee kkwwaalliiffiikkaaccjjii lluubb uuzznnaawwaanniiaa ooddppoowwiieeddnniicchh
pprraaccoowwnniikkóóww,, ww sszzcczzeeggóóllnnoo ccii ttyycchh oobboowwii zzuujj ccyycchh ddllaa pprraaccoowwnniikkóóww wwyykkoonnuujj ccyycchh
ppoo cczzeenniiaa cczz ccii lluubb pprrzzeepprroowwaaddzzaajj ccyycchh bbaaddaanniiaa nniieenniisszzcczz ccee zzggooddnniiee zz ppkktt 33..11..22 ii
33..11..33 zzaa cczznniikkaa II,,

4) zapisów dotycz cych jako ci, takich jak: protoko y kontroli, wyniki bada , dane 
dotycz ce wzorcowania, protoko y dotycz ce kwalifikacji lub uprawnienia odpowiednich 
pracowników, w szczególno ci wykonuj cych po czenia nieroz czne cz ci urz dzenia 
ci nieniowego lub przeprowadzaj cych badania nieniszcz ce, o których mowa w § 40 i 
41 rozporz dzenia; 

rrooddkkóóww mmoonniittoorroowwaanniiaa oossii ggaanniiaa wwyymmaaggaanneejj jjaakkoo ccii oorraazz sskkuutteecczznneeggoo
ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa ssyysstteemmuu zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii..

5) rodków monitoruj cych osi ganie wymaganej jako ci oraz skuteczno ci 
funkcjonowania systemu jako ci.

ZIII. (Modu  D) 33..33.. JJeeddnnoossttkkaa nnoottyyffiikkoowwaannaa oocceenniiaa ssyysstteemm zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii ww
cceelluu ookkrree lleenniiaa cczzyy ssppee nniiaa oonn wwyymmaaggaanniiaa,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww ppkktt 33..22.. EElleemmeennttyy
ssyysstteemmuu zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii zzggooddnnee zz ooddppoowwiieeddnniimmii nnoorrmmaammii zzhhaarrmmoonniizzoowwaannyymmii
pprrzzyyjjmmuujjee ssii ww ddoommnniieemmaanniiuu zzaa zzggooddnnee zz ooddppoowwiiaaddaajj ccyymmii wwyymmaaggaanniiaammii ppooddaannyymmii
ww ppkktt 33..22..

Z3. 6.3.3. Jednostka notyfikowana ocenia system jako ci w celu stwierdzenia, czy 
spe nia on wymagania okre lone w pkt 6.3.2-6.3.2.2. Elementy systemu jako ci zgodne 
z w a ciwymi normami zharmonizowanymi przyjmuje si  za zgodne z odpowiednimi 
wymaganiami okre lonymi w pkt 6.3.2-6.3.2.2. 



84

Wymagania dyrektywy 97/23/EWG Wymagania rozporz dzenia
W zespole audituj cym powinna si  znajdowa  co najmniej jedna osoba z 
do wiadczeniem w ocenianiu rozpatrywanej techniki urz dze   ci nieniowych. 
Procedura oceny obejmuje wizytacj  w siedzibie wytwórcy.

Z3. 6.3.3.2. Do zespo u audituj cego jednostki notyfikowanej, oceniaj cego system 
jako ci, powinna by  powo ana co najmniej jedna osoba posiadaj ca do wiadczenie w 
zakresie oceny technologii wytwarzania urz dze  ci nieniowych. 

Z3. 6.3.3.3. Procedura oceny systemu jako ci obejmuje wizytacj  w siedzibie 
producenta.

O decyzji nale y powiadomi  wytwórc . Powiadomienie powinno zawiera  wnioski z 
oceny i uzasadnion  decyzj  wynikaj c  z oceny. Nale y przedstawi  procedur
odwo awcz .

Z3. 6.3.3.4. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o podj tej decyzji i 
zamieszcza w powiadomieniu wnioski ze sprawdzenia wraz z uzasadnieniem decyzji i 
pouczeniem o procedurze odwo awczej.

ZIII. (Modu  D) 33..44.. WWyyttwwóórrccaa ppooddeejjmmiiee ssii wwyywwii zzyywwaanniiaa zzee zzoobboowwii zzaa
wwyynniikkaajj ccyycchh zz zzaattwwiieerrddzzoonneeggoo ssyysstteemmuu zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii ii zzaappeewwnnii,, ee bb ddzziiee oonn
uuttrrzzyymmyywwaannyy wwee ww aa cciiwwyy ii sskkuutteecczznnyy ssppoossóóbb..

Z3. 6.3.4. Producent powinien wype ni  zobowi zania wynikaj ce z zatwierdzonego 
systemu jako ci i zapewni  jego utrzymywanie we w a ciwy i skuteczny sposób. 

Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie 
powiadamia jednostk  notyfikowan , która zatwierdzi a system zapewnienia jako ci, o 
wszelkich zamierzonych aktualizacjach tego systemu.

Z3. 6.3.4.1. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel powiadamia jednostk
notyfikowan , która zatwierdzi a system jako ci, o wszelkich zamierzonych zmianach 
tego systemu. 

Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i decyduje, czy zmieniony system 
zapewnienia jako ci nadal spe nia wymagania o których mowa w pkt 3.2, czy te
wymagana jest ponowna jego ocena.

Z3. 6.3.4.2. Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i podejmuje decyzj ,
czy zmieniony system jako ci spe ni wymagania okre lone odpowiednio w pkt 6.3.2, 
6.3.2.1 i pkt 6.3.2.2, czy te  jest wymagana ponowna jego ocena. 

JJeeddnnoossttkkaa nnoottyyffiikkoowwaannaa ppoowwiiaaddaammiiaa wwyyttwwóórrcc oo ddeeccyyzzjjii.. PPoowwiiaaddoommiieenniiee ppoowwiinnnnoo
zzaawwiieerraa wwnniioosskkii zzee sspprraawwddzzeenniiaa ii uuzzaassaaddnniioonn ddeeccyyzzjj wwyynniikkaajj cc zz oocceennyy..

Z3. 6.3.4.3. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o swojej decyzji. W 
powiadomieniu zamieszcza wnioski z dokonanej oceny proponowanych zmian wraz z 
uzasadnieniem podj tej decyzji. 

ZIII. (Modu  D) 4. Nadzór pod odpowiedzialno ci  jednostki notyfikowanej
Z3. 6.4. Nadzór wykonywany przez jednostk  notyfikowan .

ZIII. (Modu  D) 4.1. Celem nadzoru jest upewnienie si , czy wytwórca sumiennie 
wype nia zobowi zania wynikaj ce z zatwierdzonego systemu zapewnienia jako ci.

Z3. 6.4.1. Celem nadzoru jest sprawdzenie, czy producent odpowiednio wype nia 
zobowi zania wynikaj ce z zatwierdzonego systemu jako ci. 
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ZIII. (Modu  D) 4.2. W celu dokonania inspekcji, wytwórca umo liwia jednostce 
notyfikowanej dost p do stanowisk wytwarzania, kontroli, badania i sk adowania oraz 
dostarcza wszelkie niezb dne informacje, a w szczególno ci:

Z3. 6.4.2. Producent powinien umo liwi  jednostce notyfikowanej dost p do stanowisk 
wytwarzania, kontroli, badania i sk adowania urz dze  ci nieniowych w celu dokonania 
wizytacji oraz dostarczy  wszelkie niezb dne informacje, w szczególno ci:

 dokumentacj  systemu zapewnienia jako ci,
1) dokumentacj  systemu jako ci; 

 zapisy dotycz ce jako ci, takie jak protoko y kontroli, wyniki  bada , dane 
dotycz ce wzorcowania, protoko y dotycz ce kwalifikacji odpowiednich pracowników, 
itp.

2) zapisy dotycz ce jako ci, takie jak: protoko y kontroli, wyniki bada , dane 
dotycz ce wzorcowania oraz protoko y dotycz ce kwalifikacji odpowiednich 
pracowników.

ZIII. (Modu  D) 4.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowo audity w celu 
upewnienia si , czy wytwórca utrzymuje i stosuje system zapewnienia jako ci, oraz 
dostarcza wytwórcy protokó  z auditu. Cz sto  auditów okresowych powinna by  taka, 
aby mo liwe by o przeprowadzenie pe nej ponownej oceny w okresie trzech lat.

Z3. 6.4.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowo audity w celu sprawdzenia, 
czy producent utrzymuje i stosuje system jako ci oraz przekazuje producentowi raporty 
z auditów. Cz sto  auditów okresowych powinna umo liwia  przeprowadzenie w ci gu
trzech lat ponownej pe nej oceny. 

ZIII. (Modu  D) 4.4. Ponadto, jednostka notyfikowana mo e przeprowadza  u 
wytwórcy niezapowiedziane wizytacje. Konieczno  przeprowadzenia takich wizytacji 
oraz ich cz sto  b dzie okre lana na podstawie systemu wizytacji przyj tego przez 
jednostk  notyfikowan .
W szczególno ci w systemie wizytacji nale y bra  pod uwag  nast puj ce czynniki: 

6.4.4. Jednostka notyfikowana mo e dodatkowo przeprowadza  niezapowiedziane 
wizytacje u producenta, okre laj c potrzeb  i cz sto  ich przeprowadzania na 
podstawie przyj tego systemu wizytacji. Jednostka notyfikowana, ustalaj c system 
wizytacji, powinna uwzgl dni  w szczególno ci:

kkaatteeggoorrii uurrzz ddzzeenniiaa,,
1) kategori  urz dzenia;

 wyniki poprzednich wizytacji w ramach nadzoru, 
2) wyniki poprzednich wizytacji przeprowadzonych w ramach nadzoru; 

ppoottrrzzeebb sspprraawwddzzeenniiaa wwyynniikkóóww ddzziiaa aa kkoorryygguujj ccyycchh,,
3) potrzeb  sprawdzenia wyników dzia a  koryguj cych;

wwaarruunnkkii ssppeeccjjaallnnee zzwwii zzaannee zz zzaattwwiieerrddzzeenniieemm ssyysstteemmuu,, oo iillee ttaakkiiee iissttnniieejj ,,
4) warunki specjalne zwi zane z zatwierdzeniem systemu, je eli ma to 
zastosowanie; 

 istotne zmiany w organizacji procesu wytwarzania, w deklaracji polityki lub w 
technikach.

5) znacz ce zmiany w organizacji wytwarzania, deklaracji polityki lub technologii. 



86

Wymagania dyrektywy 97/23/EWG Wymagania rozporz dzenia
W czasie takich wizytacji jednostka notyfikowana mo e, w przypadkach koniecznych, 
przeprowadza  badania i próby lub zleca  ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia 
w a ciwego funkcjonowania systemu zapewnienia jako ci. Jednostka notyfikowana 
dostarcza wytwórcy protokó  wizytacji i protokó  bada , je eli by y przeprowadzone.

Z3. 6.4.4.1. Podczas wizytacji jednostka notyfikowana mo e, je eli jest to niezb dne,
przeprowadza  badania i próby lub zleca  ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia, czy 
system jako ci funkcjonuje w a ciwie.

Z3. 6.4.4.2. Jednostka notyfikowana przekazuje producentowi protoko y wizytacji i 
przeprowadzonych bada .

ZIII. (Modu  D) 55.. WWyyttwwóórrccaa pprrzzeecchhoowwuujjee pprrzzeezz ookkrreess ddzziieessii cciiuu llaatt oodd
wwyypprroodduukkoowwaanniiaa oossttaattnniieeggoo uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo ddoo ddyyssppoozzyyccjjii ww aaddzz
ppaa ssttwwoowwyycchh::

Z3. 6.5. Producent przechowuje przez okres 10 lat od dnia wytworzenia ostatniego 
urz dzenia ci nieniowego do dyspozycji w a ciwych organów: 

ddookkuummeennttaaccjj ,, oo kkttóórreejj mmoowwaa ww ddrruuggiimm mmyy llnniikkuu ppkktt 33..11,,
1) dokumentacj  systemu jako ci; 

ppoopprraawwkkii,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww ddrruuggiimm aakkaappiicciiee ppkktt 33..44,,
2) dokumentacj  zmian systemu jako ci;

ddeeccyyzzjjee ii pprroottookkoo yy jjeeddnnoossttkkii nnoottyyffiikkoowwaanneejj,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww oossttaattnniimm
aakkaappiicciiee ppkktt 33..33,, oossttaattnniimm aakkaappiicciiee ppkktt 33..44,, 44..33 ii 44..44..

3) decyzje, raporty i protoko y jednostki notyfikowanej, o których mowa 
odpowiednio w pkt 6.3.3.4, 6.3.4.3, 6.4.3 i pkt 6.4.4.2. 

ZIII. (Modu  D) 6. Ka da jednostka notyfikowana przekazuje pa stwom
cz onkowskim odpowiednie informacje o wycofanych, oraz na yczenie, o wydanych 
przez siebie zatwierdzeniach systemów zapewnienia jako ci.

Z3. 6.6. Jednostka notyfikowana przekazuje organowi sprawuj cemu nadzór nad 
wyrobami wprowadzonymi do obrotu i pa stwom cz onkowskim Unii Europejskiej 
informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemów jako ci oraz, na ich danie, o 
wydanych zatwierdzeniach systemów jako ci. 

Ka da jednostka notyfikowana przekazuje równie  innym jednostkom notyfikowanym 
odpowiednie informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemu zapewnienia jako ci 
lub o odmowach ich wydania.

Z3. 6.6.1. Jednostka notyfikowana przekazuje innym jednostkom notyfikowanym 
informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemu jako ci lub o odmowach ich 
wydania.

ZIII. Modu  D1 (zapewnienie jako ci produkcji) Z3. 7. Zapewnienie jako ci produkcji  modu  D1.

ZIII. (Modu  D1) 1. Modu  ten przedstawia procedur , poprzez któr  wytwórca, 
realizuj cy zobowi zania podane w pkt 3 zapewnia i o wiadcza, e egzemplarze 
rozpatrywanych urz dze  ci nieniowych spe niaj  wymagania dyrektywy, które ich 
dotycz .

Z3. 7.1. Zapewnienie jako ci produkcji jest procedur , poprzez któr  producent 
wype niaj cy zobowi zania, o których mowa w pkt 7.3, zapewnia i deklaruje, e
egzemplarze urz dze  ci nieniowych spe niaj  wymagania okre lone w rozporz dzeniu, 
które dotycz  tych urz dze .
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Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie nanosi 
oznakowanie CE na ka dym egzemplarzu urz dze  ci nieniowych  

§ 12. 1. Na ka dym egzemplarzu urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 9, oraz 
na zespo ach urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 10, których budow
zako czono lub których stan umo liwia ocen  ko cow , o której mowa w § 44, 
umieszcza si  oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwa y.

i wystawia pisemn  deklaracj  zgodno ci.
§ 66. 1. zd. 1. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel powinien sporz dzi ,
odpowiednio dla urz dzenia ci nieniowego i zespo u urz dze  ci nieniowych, 
deklaracj  zgodno ci WE w celu potwierdzenia ich zgodno ci z wymaganiami 
okre lonymi w rozporz dzeniu.

Oznakowaniu CE towarzyszy numer indentyfikacyjny jednostki notyfikowanej 
odpowiedzialnej za nadzór zgodnie z pkt 5. 

Z3. 7.1.1. Po prawej stronie oznakowania CE umieszcza si  numer indentyfikacyjny 
jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za nadzór, o którym mowa w pkt 7.5. 

ZIII. (Modu  D1) 2. Wytwórca sporz dza dokumentacj  techniczn  opisan  poni ej.
Dokumentacja techniczna powinna umo liwia  ocen  zgodno ci urz dzenia 
ci nieniowego z wymaganiami dyrektywy, które go dotycz . Dokumentacja powinna 
obejmowa , w zakresie odnosz cym si  do tego rodzaju oceny, projekt, wytwarzanie 
oraz dzia anie urz dzenia ci nieniowego i powinna zawiera :

Z3. 7.2. Producent sporz dza dokumentacj  techniczn , która powinna umo liwia
ocen  zgodno ci urz dzenia ci nieniowego z wymaganiami okre lonymi w 
rozporz dzeniu, które dotycz  tego urz dzenia. Dokumentacja techniczna, w zakresie 
odnosz cym si  do tego rodzaju oceny, powinna dotyczy  projektu, wytwarzania oraz 
dzia ania urz dzenia ci nieniowego i zawiera :

ooppiiss ooggóóllnnyy ttyyppuu,,
1) opis ogólny urz dzenia ci nieniowego; 

rryyssuunnkkii kkoonncceeppccyyjjnnee ddoottyycczz ccee kkoonnssttrruukkccjjii ii wwyyttwwaarrzzaanniiaa oorraazz sscchheemmaattyy
eelleemmeennttóóww,, ppooddzzeessppoo óóww,, oobbwwooddóóww,, iittpp..,,

2) rysunek zestawieniowy konstrukcji oraz rysunki i schematy, w szczególno ci
elementów, podzespo ów oraz obwodów; 

ooppiissyy ii wwyyjjaa nniieenniiaa nniieezzbb ddnnee ddoo zzrroozzuummiieenniiaa wwyy eejj wwssppoommnniiaannyycchh rryyssuunnkkóóww ii
sscchheemmaattóóww oorraazz ddzziiaa aanniiaa uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo,,

3) opisy i wyja nienia niezb dne do zrozumienia rysunków i schematów, o których 
mowa w ppkt 2, oraz dzia ania urz dzenia ci nieniowego; 

wwyykkaazz nnoorrmm,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt.. 55,, zzaassttoossoowwaannyycchh ww ccaa oo ccii lluubb cczz cciioowwoo,,
oorraazz ooppiiss rroozzwwii zzaa pprrzzyyjj ttyycchh ww cceelluu ssppee nniieenniiaa wwyymmaaggaa zzaassaaddnniicczzyycchh ddyyrreekkttyywwyy ww
pprrzzyyppaaddkkaacchh ggddyy nnoorrmmyy,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa aarrtt.. 55,, nniiee zzoossttaa yy zzaassttoossoowwaannee,,

4) wykaz norm zharmonizowanych zastosowanych w ca o ci lub cz ciowo oraz, w 
przypadku niezastosowania tych norm, opis rozwi za  przyj tych w celu spe nienia 
zasadniczych wymaga  okre lonych w rozporz dzeniu; 

wwyynniikkii wwyykkoonnaannyycchh oobblliicczzee pprroojjeekkttoowwyycchh,, pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyycchh bbaaddaa ,, iittpp..,,
5) wyniki, w szczególno ci oblicze  projektowych i przeprowadzonych bada ;
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 protoko y bada .

6) protoko y bada .

ZIII. (Modu  D1) 33.. WWyyttwwóórrccaa pprroowwaaddzzii zzaattwwiieerrddzzoonnyy ssyysstteemm zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii ww
zzaakkrreessiiee pprroodduukkccjjii,, kkoonnttrroollii kkoo ccoowweejj ii bbaaddaa zzggooddnniiee zz ppkktt 44 ii ppooddlleeggaa nnaaddzzoorroowwii
zzggooddnniiee zz ppkktt 55..

Z3. 7.3. Producent powinien dzia a  zgodnie z zatwierdzonym systemem jako ci w 
zakresie produkcji, kontroli ko cowej i bada  zgodnie z wymaganiami okre lonymi w 
pkt 7.4 oraz podlega  nadzorowi, o którym mowa w pkt 7.5. 

ZII. (Modu  D1) 4. System zapewnienia jako ci Z3. 7.4. System jako ci.

ZIII. (Modu  D1) 4.1. Wytwórca sk ada wniosek o ocen  swojego systemu 
zapewnienia jako ci w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej. 
Wniosek powinien zawiera :

Z3. 7.4.1. Producent sk ada w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek 
o ocen  systemu jako ci. Wniosek powinien zawiera :

wwsszzyyssttkkiiee iissttoottnnee iinnffoorrmmaaccjjee oo rroozzppaattrryywwaannyycchh uurrzz ddzzeenniiaacchh ccii nniieenniioowwyycchh,,
1) znacz ce informacje o urz dzeniach ci nieniowych, b d cych przedmiotem 
wniosku;

 dokumentacj  dotycz c  systemu zapewnienia jako ci.
2) dokumentacj  systemu jako ci. 

ZIII. (Modu  D1) 4.2. System zapewnienia jako ci powinien zapewnia  zgodno
urz dzenia ci nieniowego z wymaganiami dyrektywy, które go dotycz .

Z3. 7.4.2. System jako ci powinien zapewnia  zgodno  urz dzenia ci nieniowego z 
wymaganiami okre lonymi w rozporz dzeniu, które dotycz  urz dzenia. 

Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyj te przez wytwórc  nale y
udokumentowa  w sposób systematyczny i uporz dkowany, w formie pisemnych 
deklaracji, procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu zapewnienia jako ci powinna 
umo liwia  spójn  interpretacj  programów i planów jako ci, ksi g jako ci i zapisów 
dotycz cych jako ci.
Dokumentacja ta powinna zawiera  w szczególno ci wystarczaj cy opis: 

Z3. 7.4.2.1. Wszystkie elementy systemu, wymagania i postanowienia przyj te przez 
producenta powinny by  przez niego udokumentowane w sposób systematyczny i 
uporz dkowany, w formie pisemnych deklaracji polityki, procedur i instrukcji. 

Z3. 7.4.2.2. Dokumentacja systemu jako ci powinna umo liwia  spójn  interpretacj
programów i planów jako ci, ksi g jako ci i zapisów dotycz cych jako ci.
Dokumentacja systemu jako ci powinna w szczególno ci zawiera  opis: 

cceellóóww ddoottyycczz ccyycchh jjaakkoo ccii oorraazz ssttrruukkttuurryy oorrggaanniizzaaccyyjjnneejj,, zzaakkrreessóóww
ooddppoowwiieeddzziiaallnnoo ccii ii uupprraawwnniiee kkiieerroowwnniiccttwwaa ww ooddnniieessiieenniiuu ddoo jjaakkoo ccii uurrzz ddzzee
ccii nniieenniioowwyycchh,,

1) celów dotycz cych jako ci, struktury organizacyjnej, zakresów 
odpowiedzialno ci i uprawnie  kierownictwa w odniesieniu do jako ci urz dze
ci nieniowych; 
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tteecchhnniikk wwyyttwwaarrzzaanniiaa,, kkoonnttrroollii jjaakkoo ccii ii zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii,, pprroocceessóóww ii
ssyysstteemmaattyycczznnyycchh ddzziiaa aa ,, kkttóórree bb dd ssttoossoowwaannee,, ww sszzcczzeeggóóllnnoo ccii pprroocceedduurryy
ssttoossoowwaannee ww cczzeenniiuu cczz ccii ppoo cczzeenniiaammii nniieerroozz cczznnyymmii uuzznnaannyymmii zzggooddnniiee zz
ppkktt 33..11..22.. zzaa cczznniikkaa II,,

2) technik wytwarzania, kontroli jako ci i zapewnienia jako ci, procesów i 
systematycznych dzia a , które b d  stosowane, w szczególno ci zatwierdzonych 
procedur stosowanych w czeniu cz ci urz dzenia ci nieniowego po czeniami
nieroz cznymi, o których mowa w § 40 rozporz dzenia;

bbaaddaa ii pprróóbb,, kkttóórree bb dd pprrzzeepprroowwaaddzzaannee pprrzzeedd,, ww ttrraakkcciiee ii ppoo wwyyttwwoorrzzeenniiuu,, aa
ttaakk ee cczz ssttoo iicchh pprrzzeepprroowwaaddzzaanniiaa,,

3) bada  i prób, które b d  przeprowadzane przed, w trakcie i po wytworzeniu, a 
tak e cz sto  ich przeprowadzania; 

zzaappiissóóww ddoottyycczz ccyycchh jjaakkoo ccii,, ttaakkiicchh jjaakk pprroottookkoo yy kkoonnttrroollii,, wwyynniikkii pprróóbb,, ddaannee
ddoottyycczz ccee wwzzoorrccoowwaanniiaa,, pprroottookkoo yy ddoottyycczz ccee kkwwaalliiffiikkaaccjjii lluubb uuzznnaawwaanniiaa ooddppoowwiieeddnniicchh
pprraaccoowwnniikkóóww,, ww sszzcczzeeggóóllnnoo ccii ttyycchh oobboowwii zzuujj ccyycchh ddllaa pprraaccoowwnniikkóóww wwyykkoonnuujj ccyycchh
ppoo cczzeenniiaa nniieerroozz cczznnee cczz ccii lluubb pprrzzeepprroowwaaddzzaajj ccyycchh bbaaddaanniiaa nniieenniisszzcczz ccee zzggooddnniiee zz
ppkktt 33..11..22 zzaa cczznniikkaa II,,

4) zapisów dotycz cych jako ci, takich jak: protoko y kontroli, wyniki bada , dane 
dotycz ce wzorcowania, protoko y dotycz ce kwalifikacji lub uprawnienia odpowiednich 
pracowników, w szczególno ci wykonuj cych po czenia nieroz czne cz ci urz dzenia 
ci nieniowego, o których mowa w § 40 rozporz dzenia;

rrooddkkóóww mmoonniittoorroowwaanniiaa oossii ggaanniiaa wwyymmaaggaanneejj jjaakkoo ccii oorraazz sskkuutteecczznneeggoo
ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa ssyysstteemmuu zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii..

5) rodków monitoruj cych osi ganie wymaganej jako ci oraz skuteczno
funkcjonowania systemu jako ci.

ZIII. (Modu  D1) 44..33.. JJeeddnnoossttkkaa nnoottyyffiikkoowwaannaa oocceenniiaa ssyysstteemm zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii ww
cceelluu ookkrree lleenniiaa cczzyy ssppee nniiaa oonn wwyymmaaggaanniiaa,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww ppkktt 44..22.. EElleemmeennttyy
ssyysstteemmuu zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii zzggooddnnee zz ooddppoowwiieeddnniimmii nnoorrmmaammii zzhhaarrmmoonniizzoowwaannyymmii
pprrzzyyjjmmuujjee ssii ww ddoommnniieemmaanniiuu zzaa zzggooddnnee zz ooddppoowwiiaaddaajj ccyymmii wwyymmaaggaanniiaammii ppooddaannyymmii
ww ppkktt 44..22..

Z3. 7.4.3. Jednostka notyfikowana ocenia system jako ci w celu stwierdzenia, czy 
spe nia on wymagania okre lone w pkt 7.4.2-7.4.2.2. Elementy systemu jako ci zgodne 
z w a ciwymi normami zharmonizowanymi przyjmuje si  za zgodne z odpowiednimi 
wymaganiami, o których mowa w pkt 7.4.2-7.4.2.2. 

W zespole audituj cym powinna si  znajdowa  co najmniej jedna osoba z 
do wiadczeniem w ocenianiu rozpatrywanej techniki urz dze   ci nieniowych. 
Procedura oceny powinna obejmowa  wizytacj  w siedzibie wytwórcy. 

Z3. 7.4.3.1. Do zespo u audituj cego jednostki notyfikowanej, oceniaj cego system 
jako ci, powinna by  powo ana przynajmniej jedna osoba posiadaj ca do wiadczenie w 
zakresie oceny technologii wytwarzania urz dze  ci nieniowych. 

Z3. 7.4.3.2. Procedura oceny systemu jako ci obejmuje wizytacj  w siedzibie 
producenta.

O decyzji nale y powiadomi  wytwórc . Powiadomienie powinno zawiera  wnioski z 
oceny i uzasadnion  decyzj  wynikaj c  z oceny. Nale y przedstawi  procedur
odwo awcz .

Z3. 7.4.3.3. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o podj tej decyzji i 
zamieszcza w powiadomieniu wnioski ze sprawdzenia wraz z uzasadnieniem i 
pouczeniem o procedurze odwo awczej.
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ZIII. (Modu  D1) 44..44.. WWyyttwwóórrccaa ppooddeejjmmiiee ssii wwyywwii zzyywwaanniiaa zzee zzoobboowwii zzaa
wwyynniikkaajj ccyycchh zz zzaattwwiieerrddzzoonneeggoo ssyysstteemmuu zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii ii zzaappeewwnnii,, ee bb ddzziiee oonn
uuttrrzzyymmyywwaannyy wwee ww aa cciiwwyy ii sskkuutteecczznnyy ssppoossóóbb..

Z3. 7.4.4. Producent powinien wype nia  zobowi zania wynikaj ce z zatwierdzonego 
systemu jako ci i zapewni  jego utrzymywanie we w a ciwy i skuteczny sposób. 

Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie 
powiadamia jednostk  notyfikowan , która zatwierdzi a system zapewnienia jako ci, o 
wszelkich zamierzonych aktualizacjach tego systemu. 

Z3. 7.4.4.1. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel powiadamia jednostk
notyfikowan , która zatwierdzi a system jako ci, o wszelkich zamierzonych zmianach 
tego systemu. 

Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i decyduje, czy zmieniony system 
zapewnienia jako ci nadal spe nia wymagania o których mowa w pkt 4.2, czy te
wymagana jest ponowna jego ocena. 

Z3. 7.4.4.2. Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i podejmuje decyzj ,
czy zmieniony system jako ci spe ni wymagania okre lone w pkt 7.4.2-7.4.2.2, czy te
jest wymagana ponowna jego ocena. 

JJeeddnnoossttkkaa nnoottyyffiikkoowwaannaa ppoowwiiaaddaammiiaa wwyyttwwóórrcc oo ddeeccyyzzjjii.. PPoowwiiaaddoommiieenniiee ppoowwiinnnnoo
zzaawwiieerraa wwnniioosskkii zzee sspprraawwddzzeenniiaa ii uuzzaassaaddnniioonn ddeeccyyzzjj wwyynniikkaajj cc zz oocceennyy..

Z3. 7.4.4.3. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o swojej decyzji. W 
powiadomieniu zamieszcza wnioski z dokonanej oceny zmian systemu jako ci wraz z 
uzasadnieniem podj tej decyzji. 

ZIII. (Modu  D1) 5. Nadzór pod odpowiedzialno ci  jednostki notyfikowanej Z3. 7.5. Nadzór wykonywany przez jednostk  notyfikowan .

ZIII. (Modu  D1) 5.1. Celem nadzoru jest upewnienie si , czy wytwórca sumiennie 
wype nia zobowi zania wynikaj ce z zatwierdzonego systemu zapewnienia jako ci.

Z3. 7.5.1. Celem nadzoru jest sprawdzenie, czy producent odpowiednio wype nia 
zobowi zania wynikaj ce z zatwierdzonego systemu jako ci. 

ZIII. (Modu  D1) 5.2. W celu dokonania inspekcji, wytwórca umo liwia jednostce 
notyfikowanej dost p do stanowisk wytwarzania, kontroli, badania i sk adowania oraz 
dostarcza wszelkie niezb dne informacje, a w szczególno ci:

Z3. 7.5.2. Producent powinien umo liwi  jednostce notyfikowanej dost p do stanowisk 
wytwarzania, kontroli, badania i sk adowania w celu dokonania kontroli oraz dostarczy
wszelkie niezb dne informacje, w szczególno ci:

 dokumentacj  systemu zapewnienia jako ci,
1)  dokumentacj  systemu jako ci; 

 zapisy dotycz ce jako ci, takie jak protoko y kontroli, wyniki  bada , dane 
dotycz ce wzorcowania, protoko y dotycz ce kwalifikacji odpowiednich pracowników, 
itp.

2) zapisy dotycz ce jako ci, takie jak: protoko y kontroli, wyniki bada , dane 
dotycz ce wzorcowania oraz protoko y dotycz ce kwalifikacji odpowiednich 
pracowników.
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ZIII. (Modu  D1) 5.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowo audity w celu 
upewnienia si , czy wytwórca utrzymuje i stosuje system zapewnienia jako ci, oraz 
dostarcza wytwórcy protokó  z auditu. Cz sto  auditów okresowych powinna by  taka, 
aby mo liwe by o przeprowadzenie pe nej ponownej oceny w okresie trzech lat.

Z3. 7.5.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowo audity w celu sprawdzenia, 
czy producent utrzymuje i stosuje system jako ci, oraz przekazuje producentowi 
raporty z auditów. Cz sto  auditów okresowych powinna umo liwia  przeprowadzenie 
w ci gu trzech lat ponownej pe nej oceny. 

ZIII. (Modu  D1) 5.4. Ponadto, jednostka notyfikowana mo e przeprowadza  u 
wytwórcy niezapowiedziane wizytacje. Konieczno  przeprowadzenia takich wizytacji 
oraz ich cz sto  b dzie okre lana na podstawie systemu wizytacji przyj tego przez 
jednostk  notyfikowan .
W szczególno ci w systemie wizytacji nale y bra  pod uwag  nast puj ce czynniki: 

Z3. 7.5.4. Jednostka notyfikowana mo e dodatkowo przeprowadza  niezapowiedziane 
wizytacje u producenta, okre laj c potrzeb  i cz sto  ich przeprowadzania na 
podstawie przyj tego systemu wizytacji. Jednostka notyfikowana, ustalaj c system 
wizytacji, powinna uwzgl dni  w szczególno ci:

kkaatteeggoorrii uurrzz ddzzeenniiaa,,
1) kategori  urz dzenia;

wwyynniikkii ppoopprrzzeeddnniicchh wwiizzyyttaaccjjii ww rraammaacchh nnaaddzzoorruu,,
2) wyniki poprzednich wizytacji przeprowadzonych w ramach nadzoru; 

ppoottrrzzeebb sspprraawwddzzeenniiaa wwyynniikkóóww ddzziiaa aa kkoorryygguujj ccyycchh,,
3) potrzeb  sprawdzenia wyników dzia a  koryguj cych;

wwaarruunnkkii ssppeeccjjaallnnee zzwwii zzaannee zz zzaattwwiieerrddzzeenniieemm ssyysstteemmuu,, oo iillee ttaakkiiee iissttnniieejj ,,
4) warunki specjalne, o ile ma to zastosowanie, zwi zane z zatwierdzeniem 
systemu;

 istotne zmiany w organizacji procesu wytwarzania, w deklaracji polityki lub w 
technikach.

5) znacz ce zmiany w organizacji wytwarzania, deklaracji polityki lub w 
technologii. 

W czasie takich wizytacji jednostka notyfikowana mo e, w przypadkach koniecznych, 
przeprowadza  badania i próby lub zleca  ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia 
w a ciwego funkcjonowania systemu zapewnienia jako ci. Jednostka notyfikowana 
dostarcza wytwórcy protokó  z wizytacji i protokó  bada , je eli by y przeprowadzone.

Z3. 7.5.4.1. Podczas wizytacji jednostka notyfikowana mo e, je eli jest to niezb dne,
przeprowadza  badania i próby lub zleca  ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia, czy 
system jako ci funkcjonuje w a ciwie.

Z3. 7.5.4.2. Jednostka notyfikowana przekazuje producentowi protoko y z wizytacji i 
przeprowadzonych bada .

ZIII. (Modu  D1) 66.. WWyyttwwóórrccaa pprrzzeecchhoowwuujjee pprrzzeezz ookkrreess ddzziieessii cciiuu llaatt oodd
wwyypprroodduukkoowwaanniiaa oossttaattnniieeggoo uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo ddoo ddyyssppoozzyyccjjii ww aaddzz
ppaa ssttwwoowwyycchh::

Z3. 7.6. Producent przechowuje przez okres 10 lat od dnia wyprodukowania ostatniego 
urz dzenia ci nieniowego do dyspozycji w a ciwych organów: 
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ddookkuummeennttaaccjj tteecchhnniicczznn ,, oo kkttóórreejj mmoowwaa ww ppkktt 22,,
1) dokumentacj  techniczn ;

ddookkuummeennttaaccjj ,, oo kkttóórreejj mmoowwaa ww ddrruuggiimm mmyy llnniikkuu ppkktt 44..11,,
2) dokumentacj  systemu jako ci; 

ppoopprraawwkkii,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww ddrruuggiimm aakkaappiicciiee ppkktt 44..44,,
3) dokumentacj  zmian systemu jako ci;

ddeeccyyzzjjee ii pprroottookkoo yy jjeeddnnoossttkkii nnoottyyffiikkoowwaanneejj,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww oossttaattnniimm
aakkaappiicciiee ppkktt 44..33,, oossttaattnniimm aakkaappiicciiee ppkktt 44..44,, 55..33 ii 55..44..

4) decyzje, raporty i protoko y jednostki notyfikowanej, o których mowa 
odpowiednio w pkt 7.4.3.3, 7.4.4.3, 7.5.3 i 7.5.4.2. 

ZIII. (Modu  D1) 7. Ka da jednostka notyfikowana przekazuje pa stwom 
cz onkowskim odpowiednie informacje o wycofanych, oraz na yczenie, o wydanych 
przez siebie zatwierdzeniach systemów zapewnienia jako ci.

Z3. 7.7. Jednostka notyfikowana przekazuje organowi sprawuj cemu nadzór nad 
wyrobami wprowadzonymi do obrotu i pa stwom cz onkowskim Unii Europejskiej 
informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemów jako ci oraz, na ich danie, o 
wydanych zatwierdzeniach systemów jako ci. 

Ka da jednostka notyfikowana przekazuje równie  innym jednostkom notyfikowanym 
odpowiednie informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemu zapewnienia jako ci 
lub o odmowach ich wydania.

Z3. 7.7.1. Jednostka notyfikowana przekazuje innym jednostkom notyfikowanym 
informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemu jako ci lub o odmowach ich 
wydania.

ZIII. Modu  E (zapewnienie jako ci wyrobu) Z3. 8. Zapewnienie jako ci wyrobu  modu  E.

ZIII. (Modu  E) 1. Modu  ten przedstawia procedur , poprzez któr  wytwórca, 
realizuj cy zobowi zania podane w pkt 2 zapewnia i o wiadcza, e urz dzenie 
ci nieniowe jest zgodne z typem opisanym w wiadectwie badania typu i spe nia 
wymagania dyrektywy, które go dotycz .

Z3. 8.1. Zapewnienie jako ci wyrobu jest procedur , poprzez któr  producent 
wype niaj cy zobowi zania, o których mowa w pkt 8.2, zapewnia i deklaruje, e
urz dzenie ci nieniowe jest zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu i 
spe nia wymagania okre lone w rozporz dzeniu, które dotycz  tego urz dzenia. 

Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie nanosi 
oznakowanie CE na ka dym wyrobie  

§ 12. 1. Na ka dym egzemplarzu urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 9, oraz 
na zespo ach urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 10, których budow
zako czono lub których stan umo liwia ocen  ko cow , o której mowa w § 44, 
umieszcza si  oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwa y.

i wystawia pisemn  deklaracj  zgodno ci.
§ 66. 1. zd. 1. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel powinien sporz dzi ,
odpowiednio dla urz dzenia ci nieniowego i zespo u urz dze  ci nieniowych, 
deklaracj  zgodno ci WE w celu potwierdzenia ich zgodno ci z wymaganiami 
okre lonymi w rozporz dzeniu.
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Oznakowaniu CE towarzyszy numer indentyfikacyjny jednostki notyfikowanej 
odpowiedzialnej za nadzór zgodnie z pkt 4. 

Z3. 8.1.1. Po prawej stronie oznakowania CE umieszcza si  numer identyfikacyjny 
jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za nadzór, o którym mowa w pkt 8.4.

ZIII. (Modu  E) 22.. WWyyttwwóórrccaa pprroowwaaddzzii zzaattwwiieerrddzzoonnyy ssyysstteemm zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii ww
zzaakkrreessiiee kkoonnttrroollii kkoo ccoowweejj ii bbaaddaa zzggooddnniiee zz ppkktt 33 oorraazz ppooddlleeggaa nnaaddzzoorroowwii zzggooddnniiee zz
ppkktt 44..

Z3. 8.2. Producent powinien dzia a  zgodnie z zatwierdzonym systemem jako ci w 
zakresie kontroli ko cowej i bada , o których mowa w pkt 8.3, oraz podlega
nadzorowi, o którym mowa w pkt 8.4. 

ZIII. (Modu  E) 33.. SSyysstteemm zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii
Z3. 8.3. System jako ci.

ZIII. (Modu  E) 3.1. Wytwórca sk ada wniosek o ocen  swojego systemu 
zapewnienia jako ci w zakresie urz dze  ci nieniowych w wybranej przez siebie 
jednostce notyfikowanej. 
Wniosek powinien zawiera :

Z3. 8.3.1. Producent sk ada w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek 
o ocen  systemu jako ci w zakresie urz dze  ci nieniowych. Wniosek powinien 
zawiera :

 wszystkie istotne informacje o rozpatrywanych urz dzeniach ci nieniowych, 
1) znacz ce informacje o urz dzeniach ci nieniowych b d cych przedmiotem 
wniosku;

 dokumentacj  dotycz c  systemu zapewnienia jako ci,
2) dokumentacj  systemu jako ci; 

 dokumentacj  techniczn  zatwierdzonego typu oraz kopi wiadectwa badania 
typu WE. 

3) dokumentacj  techniczn  zatwierdzonego typu oraz kopi  certyfikatu badania 
typu WE. 

ZIII. (Modu  E) 3.2. W ramach systemu zapewnienia jako ci, w celu zapewnienia 
zgodno ci urz dzenia ci nieniowego z wymaganiami dyrektywy, które go dotycz ,
nale y zbada  ka dy egzemplarz urz dzenia ci nieniowego i przeprowadzi
odpowiednie próby okre lone odpowiedni  norm  (odpowiednimi normami), o której 
(których) mowa w art. 5, lub próby równowa ne, w szczególno ci ocen  ko cow , o 
której mowa w pkt 3.2 w za cznika I. Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia 
przyj te przez wytwórc  nale y udokumentowa  w sposób systematyczny i 
uporz dkowany w formie pisemnych deklaracji polityki, procedur i instrukcji. 
Dokumentacja systemu zapewnienia jako ci powinna zapewni  spójn  interpretacj
programów i planów jako ci, ksi g jako ci i zapisów dotycz cych jako ci.
Dokumentacja ta powinna zawiera  w szczególno ci wystarczaj cy opis: 

Z3. 8.3.2. W ramach systemu jako ci, w celu zapewnienia zgodno ci urz dzenia
ci nieniowego z wymaganiami okre lonymi w rozporz dzeniu, które dotycz
urz dzenia, badaniu jest poddawany ka dy egzemplarz i przeprowadzane s
odpowiednie próby okre lone w normach zharmonizowanych lub próby równowa ne, w 
szczególno ci ocena ko cowa, o której mowa w § 44 i 45 rozporz dzenia.

Z3. 8.3.2.1. Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyj te przez 
producenta powinny by  przez niego udokumentowane w sposób systematyczny i 
uporz dkowany w formie pisemnych deklaracji polityki, procedur i instrukcji. 

Z3. 8.3.2.2. Dokumentacja systemu jako ci powinna zapewni  spójn  interpretacj
programów i planów jako ci, ksi g jako ci i zapisów dotycz cych jako ci, a w 
szczególno ci powinna zawiera  opis: 
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cceellóóww ddoottyycczz ccyycchh jjaakkoo ccii oorraazz ssttrruukkttuurryy oorrggaanniizzaaccyyjjnneejj,, zzaakkrreessuu
ooddppoowwiieeddzziiaallnnoo ccii ii uupprraawwnniiee kkiieerroowwnniiccttwwaa ww ooddnniieessiieenniiuu ddoo jjaakkoo ccii uurrzz ddzzee
ccii nniieenniioowwyycchh,,

1) celów dotycz cych jako ci oraz struktury organizacyjnej, zakresu 
odpowiedzialno ci i uprawnie  kierownictwa w odniesieniu do jako ci urz dze
ci nieniowych; 

bbaaddaa ii pprróóbb,, kkttóórree bb dd pprrzzeepprroowwaaddzzoonnee ppoo wwyyttwwoorrzzeenniiuu,,
2) bada  i prób, które b d  przeprowadzone po wytworzeniu; 

rrooddkkóóww mmoonniittoorroowwaanniiaa sskkuutteecczznneeggoo ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa ssyysstteemmuu zzaappeewwnniieenniiaa
jjaakkoo ccii,,

3) rodków do monitorowania skuteczno ci funkcjonowania systemu jako ci;

zzaappiissóóww ddoottyycczz ccyycchh jjaakkoo ccii,, ttaakkiicchh jjaakk pprroottookkoo yy kkoonnttrroollii,, wwyynniikkii pprróóbb,, ddaannee
ddoottyycczz ccee wwzzoorrccoowwaanniiaa,, pprroottookkoo yy ddoottyycczz ccee kkwwaalliiffiikkaaccjjii lluubb uuzznnaawwaanniiaa ooddppoowwiieeddnniicchh
pprraaccoowwnniikkóóww,, ww sszzcczzeeggóóllnnoo ccii kkwwaalliiffiikkaaccjjee lluubb uuzznnaawwaanniiee pprraaccoowwnniikkóóww wwyykkoonnuujj ccyycchh
ppoo cczzeenniiaa nniieerroozz cczznnee cczz ccii lluubb pprrzzeepprroowwaaddzzaajj ccyycchh bbaaddaanniiaa nniieenniisszzcczz ccee zzggooddnniiee zz
ppkktt 33..11..22 ii 33..11..33 zzaa cczznniikkaa II..

4) zapisów dotycz cych jako ci, takich jak: protoko y kontroli, wyniki bada , dane 
dotycz ce wzorcowania oraz protoko y dotycz ce kwalifikacji lub uprawnie
odpowiednich pracowników, w szczególno ci wykonuj cych po czenia nieroz czne
cz ci urz dzenia ci nieniowego lub przeprowadzaj cych badania nieniszcz ce, o 
których mowa w § 40 i 41 rozporz dzenia.

ZIII. (Modu  E) 33..33.. JJeeddnnoossttkkaa nnoottyyffiikkoowwaannaa oocceenniiaa ssyysstteemm zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii ww
cceelluu ookkrree lleenniiaa cczzyy ssppee nniiaa oonn wwyymmaaggaanniiaa,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww ppkktt 33..22.. EElleemmeennttyy
ssyysstteemmuu zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii zzggooddnnee zz ooddppoowwiieeddnniimmii nnoorrmmaammii zzhhaarrmmoonniizzoowwaannyymmii
pprrzzyyjjmmuujjee ssii ww ddoommnniieemmaanniiuu zzaa zzggooddnnee zz ooddppoowwiiaaddaajj ccyymmii wwyymmaaggaanniiaammii ppooddaannyymmii
ww ppkktt 33..22..

Z3. 8.3.3. Jednostka notyfikowana ocenia system jako ci w celu stwierdzenia, czy 
spe nia on wymagania okre lone w pkt 8.3.2-8.3.2.2. Elementy systemu jako ci zgodne 
z w a ciwymi normami zharmonizowanymi przyjmuje si  za zgodne z odpowiednimi 
wymaganiami, o których mowa w pkt 8.3.2-8.3.2.2. 

W zespole audituj cym powinna si  znajdowa  co najmniej jedna osoba z 
do wiadczeniem w ocenianiu rozpatrywanej techniki urz dze   ci nieniowych. 
Procedura oceny obejmuje wizytacj  w siedzibie wytwórcy. 

Z3. 8.3.3.1. Do zespo u audituj cego jednostki notyfikowanej, oceniaj cego system 
jako ci, powinna by  powo ana przynajmniej jedna osoba posiadaj ca do wiadczenie w 
zakresie oceny technologii wytwarzania urz dze  ci nieniowych. 

Z3. 8.3.3.2. Procedura oceny systemu jako ci obejmuje wizytacj  w siedzibie 
producenta.

O decyzji nale y powiadomi  wytwórc . Powiadomienie powinno zawiera  wnioski z 
oceny i uzasadnion  decyzj  wynikaj c  z oceny. 

Z3. 8.3.3.3. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o podj tej decyzji i 
zamieszcza w powiadomieniu wnioski ze sprawdzenia wraz z uzasadnieniem decyzji. 

ZIII. (Modu  E) 33..44.. WWyyttwwóórrccaa ppooddeejjmmiiee ssii wwyywwii zzyywwaanniiaa zzee zzoobboowwii zzaa
wwyynniikkaajj ccyycchh zz zzaattwwiieerrddzzoonneeggoo ssyysstteemmuu zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii ii zzaappeewwnnii,, ee bb ddzziiee oonn
uuttrrzzyymmyywwaannyy wwee ww aa cciiwwyy ii sskkuutteecczznnyy ssppoossóóbb..

Z3. 8.3.4. Producent powinien wype ni  zobowi zania wynikaj ce z zatwierdzonego 
systemu jako ci i zapewni  jego utrzymanie we w a ciwy i skuteczny sposób. 
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Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie 
powiadamia jednostk  notyfikowan , która zatwierdzi a system zapewnienia jako ci, o 
wszelkich zamierzonych aktualizacjach tego systemu. 

Z3. 8.3.4.1. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel powiadamia jednostk
notyfikowan , która zatwierdzi a system jako ci, o wszelkich zamierzonych zmianach 
tego systemu. 

Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i decyduje, czy zmodyfikowany 
system zapewnienia jako ci nadal spe nia wymagania o których mowa w pkt 3.2, czy 
te  wymagana jest ponowna jego ocena. 

Z3. 8.3.4.2. Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i podejmuje decyzj ,
czy zmieniony system jako ci spe ni wymagania okre lone w pkt 8.3.2-8.3.2.2, czy te
jest wymagana ponowna jego ocena. 

Jednostka notyfikowana powiadamia wytwórc  o decyzji. Powiadomienie powinno 
zawiera  wnioski ze sprawdzenia i uzasadnion  decyzj  wynikaj c  z oceny. 

Z3. 8.3.4.3. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o swojej decyzji. W 
powiadomieniu zamieszcza wnioski z dokonanej oceny zmian systemu wraz z 
uzasadnieniem podj tej decyzji. 

ZIII. (Modu  E) 4. Nadzór pod odpowiedzialno ci  jednostki notyfikowanej Z3. 8.4. Nadzór wykonywany przez jednostk  notyfikowan .

ZIII. (Modu  E) 4.1. Celem nadzoru jest upewnienie si , czy wytwórca sumiennie 
wype nia zobowi zania wynikaj ce z zatwierdzonego systemu zapewnienia jako ci.

Z3. 8.4.1. Celem nadzoru jest sprawdzenie, czy producent odpowiednio wype nia 
zobowi zania wynikaj ce z zatwierdzonego systemu jako ci. 

ZIII. (Modu  E) 4.2. W celu dokonania inspekcji, wytwórca umo liwia jednostce 
notyfikowanej dost p do stanowisk wytwarzania, kontroli, badania i sk adowania oraz 
dostarcza wszelkie niezb dne informacje, a w szczególno ci:

Z3. 8.4.2. Producent powinien umo liwi  jednostce notyfikowanej dost p do stanowisk 
wytwarzania, kontroli, badania i sk adowania w celu dokonania kontroli oraz dostarczy
wszelkie niezb dne informacje, w szczególno ci:

 dokumentacj  systemu zapewnienia jako ci,
1) dokumentacj  systemu jako ci; 

ddookkuummeennttaaccjj tteecchhnniicczznn ,,
2) dokumentacj  techniczn ;

 zapisy dotycz ce jako ci, takie jak protoko y kontroli, wyniki  bada , dane 
dotycz ce wzorcowania, protoko y dotycz ce kwalifikacji odpowiednich pracowników, 
itp.

3) zapisy dotycz ce jako ci, takie jak: protoko y kontroli, wyniki bada , dane 
dotycz ce wzorcowania oraz protoko y dotycz ce kwalifikacji odpowiednich 
pracowników.

ZIII. (Modu  E) 4.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowo audity w celu 
upewnienia si , czy wytwórca utrzymuje i stosuje system zapewnienia jako ci, oraz 
dostarcza wytwórcy protokó  z auditu. Cz sto  auditów okresowych powinna by  taka, 
aby mo liwe by o przeprowadzenie pe nej ponownej oceny w okresie trzech lat. 

Z3. 8.4.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowo audity w celu sprawdzenia, 
czy producent utrzymuje i stosuje system jako ci, oraz przekazuje producentowi 
raporty z auditów. Cz sto  auditów okresowych powinna umo liwi  przeprowadzenie, 
w ci gu trzech lat, ponownej pe nej oceny. 
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ZIII. (Modu  E) 4.4. Ponadto, jednostka notyfikowana mo e przeprowadza  u 
wytwórcy niezapowiedziane wizytacje. Konieczno  przeprowadzenia takich wizytacji 
oraz ich cz sto  b dzie okre lana na podstawie systemu wizytacji przyj tego przez 
jednostk  notyfikowan .
W szczególno ci w systemie wizytacji nale y bra  pod uwag  nast puj ce czynniki: 

Z3. 8.4.4. Jednostka notyfikowana mo e dodatkowo przeprowadza  niezapowiedziane 
wizytacje u producenta, okre laj c potrzeb  i cz sto  ich przeprowadzania na 
podstawie przyj tego systemu wizytacji. Jednostka notyfikowana, ustalaj c system 
wizytacji, powinna uwzgl dni  w szczególno ci:

kkaatteeggoorrii uurrzz ddzzeenniiaa,,
1) kategori  urz dzenia;

wwyynniikkii ppoopprrzzeeddnniicchh wwiizzyyttaaccjjii ww rraammaacchh nnaaddzzoorruu,,
2) wyniki poprzednich wizytacji przeprowadzonych w ramach nadzoru; 

ppoottrrzzeebb sspprraawwddzzeenniiaa wwyynniikkóóww ddzziiaa aa kkoorryygguujj ccyycchh,,
3) potrzeb  sprawdzenia wyników dzia a  koryguj cych;

wwaarruunnkkii ssppeeccjjaallnnee zzwwii zzaannee zz zzaattwwiieerrddzzeenniieemm ssyysstteemmuu,, oo iillee ttaakkiiee iissttnniieejj ,,
4) warunki specjalne zwi zane z zatwierdzeniem systemu, je eli ma to 
zastosowanie; 

 istotne zmiany w organizacji procesu wytwarzania, w deklaracji polityki lub w 
technikach. 

5) znacz ce zmiany w organizacji wytwarzania, w deklaracji polityki jako ci lub w 
technologii. 

W czasie takich wizytacji jednostka notyfikowana mo e, w przypadkach koniecznych, 
przeprowadza  badania i próby lub zleca  ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia 
w a ciwego funkcjonowania systemu zapewnienia jako ci. Jednostka notyfikowana 
dostarcza wytwórcy protokó  wizytacji i protokó  bada , je eli by y przeprowadzone. 

Z3. 8.4.4.1. Podczas wizytacji jednostka notyfikowana mo e, je eli jest to niezb dne,
przeprowadza  badania i próby lub zleca  ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia, czy 
system jako ci funkcjonuje w a ciwie.

Z3. 8.4.4.2. Jednostka notyfikowana przekazuje producentowi protoko y wizytacji i 
przeprowadzonych bada .

ZIII. (Modu  E) 55.. WWyyttwwóórrccaa pprrzzeecchhoowwuujjee pprrzzeezz ookkrreess ddzziieessii cciiuu llaatt oodd
wwyypprroodduukkoowwaanniiaa oossttaattnniieeggoo uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo ddoo ddyyssppoozzyyccjjii ww aaddzz
ppaa ssttwwoowwyycchh::

Z3. 8.5. Producent przechowuje przez okres 10 lat od dnia wyprodukowania ostatniego 
urz dzenia ci nieniowego do dyspozycji w a ciwych organów: 

ddookkuummeennttaaccjj ,, oo kkttóórreejj mmoowwaa ww ddrruuggiimm mmyy llnniikkuu ppkktt 33..11,,
1) dokumentacj  systemu jako ci; 

ppoopprraawwkkii,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww ddrruuggiimm aakkaappiicciiee ppkktt 33..44,,
2) dokumentacj  zmian systemu jako ci;
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ddeeccyyzzjjee ii pprroottookkoo yy jjeeddnnoossttkkii nnoottyyffiikkoowwaanneejj,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww oossttaattnniimm
aakkaappiicciiee ppkktt 33..33,, oossttaattnniimm aakkaappiicciiee ppkktt 33..44,, 44..33 ii 44..44..

3) decyzje, raporty i protoko y jednostki notyfikowanej, o których mowa 
odpowiednio w pkt 8.3.3.3 oraz w pkt 8.3.4.3, 8.4.3 i 8.4.4.2. 

ZIII. (Modu  E) 6. Ka da jednostka notyfikowana przekazuje pa stwom 
cz onkowskim odpowiednie informacje o wycofanych, oraz na yczenie, o wydanych 
przez siebie zatwierdzeniach systemów zapewnienia jako ci.

Z3. 8.6. Jednostka notyfikowana przekazuje organowi sprawuj cemu nadzór nad 
wyrobami wprowadzonymi do obrotu i pa stwom cz onkowskim Unii Europejskiej 
informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemów jako ci oraz, na ich danie, o 
wydanych zatwierdzeniach systemów jako ci. 

Ka da jednostka notyfikowana przekazuje równie  innym jednostkom notyfikowanym 
odpowiednie informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemu zapewnienia jako ci 
lub o odmowach ich wydania. 

Z3. 8.6.1. Jednostka notyfikowana przekazuje innym jednostkom notyfikowanym 
informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemu jako ci lub o odmowach ich 
wydania.

ZIII. Modu   E1 (zapewnienie jako ci wyrobu) Z3. 9. Zapewnienie jako ci wyrobu  modu  E1.

ZIII. (Modu  E1) 1. Modu  ten przedstawia procedur , poprzez któr  wytwórca, 
realizuj cy zobowi zania podane w pkt 3 zapewnia i o wiadcza, e urz dzenie 
ci nieniowe spe nia wymagania dyrektywy, które go dotycz .

Z3. 9.1. Zapewnienie jako ci wyrobu jest procedur , poprzez któr  producent, 
wype niaj cy zobowi zania, o których mowa w pkt 9.3, zapewnia i deklaruje, e
urz dzenie ci nieniowe spe nia wymagania okre lone w rozporz dzeniu, które dotycz
tego urz dzenia. 

Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie nanosi 
oznakowanie CE na ka dym egzemplarzu urz dze  ci nieniowych  

§ 12. 1. Na ka dym egzemplarzu urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 9, oraz 
na zespo ach urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 10, których budow
zako czono lub których stan umo liwia ocen  ko cow , o której mowa w § 44, 
umieszcza si  oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwa y.

i wystawia pisemn  deklaracj  zgodno ci.
§ 66. 1. zd. 1. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel powinien sporz dzi ,
odpowiednio dla urz dzenia ci nieniowego i zespo u urz dze  ci nieniowych, 
deklaracj  zgodno ci WE w celu potwierdzenia ich zgodno ci z wymaganiami 
okre lonymi w rozporz dzeniu.

Oznakowaniu CE towarzyszy numer indentyfikacyjny jednostki notyfikowanej 
odpowiedzialnej za nadzór zgodnie z pkt 5. 

Z3. 9.1.1. Po prawej stronie oznakowania CE umieszcza si  numer indentyfikacyjny 
jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za nadzór, o którym mowa w pkt 9.5.



98

Wymagania dyrektywy 97/23/EWG Wymagania rozporz dzenia
ZIII. (Modu  E1) 2. Wytwórca sporz dza dokumentacj  techniczn  opisan  poni ej.
Dokumentacja techniczna powinna umo liwia  ocen  zgodno ci urz dzenia 
ci nieniowego z wymaganiami dyrektywy, które go dotycz . Dokumentacja powinna 
obejmowa , w zakresie odnosz cym si  do tego rodzaju oceny, projekt, wytwarzanie 
oraz dzia anie urz dzenia ci nieniowego i powinna zawiera :

Z3. 9.2. Producent powinien sporz dzi  dokumentacj  techniczn  umo liwiaj c  ocen
zgodno ci urz dzenia ci nieniowego z wymaganiami okre lonymi w rozporz dzeniu, 
które dotycz  urz dzenia. Dokumentacja techniczna, w zakresie odnosz cym si  do 
tego rodzaju oceny, powinna dotyczy  projektu, wytwarzania oraz dzia ania urz dzenia 
ci nieniowego i zawiera :

ooppiiss ooggóóllnnyy ttyyppuu,,
1) opis ogólny urz dzenia ci nieniowego; 

rryyssuunnkkii kkoonncceeppccyyjjnnee ddoottyycczz ccee kkoonnssttrruukkccjjii ii wwyyttwwaarrzzaanniiaa oorraazz sscchheemmaattyy
eelleemmeennttóóww,, ppooddzzeessppoo óóww,, oobbwwooddóóww,, iittpp..,,

2) rysunek zestawieniowy konstrukcji oraz rysunki i schematy, w szczególno ci
elementów, podzespo ów oraz obwodów; 

ooppiissyy ii wwyyjjaa nniieenniiaa nniieezzbb ddnnee ddoo zzrroozzuummiieenniiaa wwyy eejj wwssppoommnniiaannyycchh rryyssuunnkkóóww ii
sscchheemmaattóóww oorraazz ddzziiaa aanniiaa uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo,,

3) opisy i wyja nienia niezb dne do zrozumienia rysunków i schematów, o których 
mowa w ppkt 2, oraz dzia ania urz dzenia ci nieniowego; 

wwyykkaazz nnoorrmm,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt.. 55,, zzaassttoossoowwaannyycchh ww ccaa oo ccii lluubb cczz cciioowwoo,,
oorraazz ooppiiss rroozzwwii zzaa pprrzzyyjj ttyycchh ww cceelluu ssppee nniieenniiaa wwyymmaaggaa zzaassaaddnniicczzyycchh ddyyrreekkttyywwyy ww
pprrzzyyppaaddkkaacchh ggddyy nnoorrmmyy,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa aarrtt.. 55,, nniiee zzoossttaa yy zzaassttoossoowwaannee,,

4) wykaz norm zharmonizowanych, zastosowanych w ca o ci lub cz ciowo oraz, 
w przypadku niezastosowania tych norm, opis rozwi za  przyj tych w celu spe nienia 
zasadniczych wymaga  okre lonych w rozporz dzeniu; 

wwyynniikkii wwyykkoonnaannyycchh oobblliicczzee pprroojjeekkttoowwyycchh,, pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyycchh bbaaddaa ,, iittpp..,,
5) wyniki, w szczególno ci oblicze  projektowych i przeprowadzonych bada ;

pprroottookkoo yy bbaaddaa ..
6) protoko y bada .

ZIII. (Modu  E1) 33.. WWyyttwwóórrccaa pprroowwaaddzzii zzaattwwiieerrddzzoonnyy ssyysstteemm zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii ww
zzaakkrreessiiee kkoonnttrroollii kkoo ccoowweejj uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh ii bbaaddaa zzggooddnniiee zz ppkktt 44 ii ppooddlleeggaa
nnaaddzzoorroowwii zzggooddnniiee zz ppkktt 55..

Z3. 9.3. Producent powinien dzia a  zgodnie z zatwierdzonym system jako ci w 
zakresie kontroli ko cowej urz dze  ci nieniowych i bada , okre lonej w pkt 9.4, i 
podlega  nadzorowi, o którym mowa w pkt 9.5. 

ZIII. (Modu  E1) 4. System zapewnienia jako ci
Z3. 9.4. System jako ci.

ZIII. (Modu  E1) 4.1. Wytwórca sk ada wniosek o ocen  swojego systemu 
zapewnienia jako ci w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej. 
Wniosek powinien zawiera :

Z3. 9.4.1. Producent sk ada w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek 
o ocen  systemu jako ci. Wniosek powinien zawiera :

wwsszzyyssttkkiiee iissttoottnnee iinnffoorrmmaaccjjee oo rroozzppaattrryywwaannyycchh uurrzz ddzzeenniiaacchh ccii nniieenniioowwyycchh,,
1) znacz ce informacje o urz dzeniach ci nieniowych b d cych przedmiotem 
wniosku;
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ddookkuummeennttaaccjj ddoottyycczz cc ssyysstteemmuu zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii..
2) dokumentacj  systemu jako ci. 

ZIII. (Modu  E1) 4.2. W ramach systemu zapewnienia jako ci, w celu zapewnienia 
zgodno ci urz dzenia ci nieniowego z wymaganiami dyrektywy, które go dotycz ,
nale y zbada  ka dy egzemplarz urz dzenia ci nieniowego i przeprowadza
odpowiednie próby okre lone odpowiedni  norm  (odpowiednimi normami), o której 
(których) mowa w art. 5, lub próby równowa ne, w szczególno ci ocen  ko cow , o 
której mowa w pkt 3.2 w za cznika I. Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia 
przyj te przez wytwórc  nale y udokumentowa  w systematyczny i uporz dkowany 
sposób w formie pisemnych deklaracji polityki, procedur i instrukcji. Dokumentacja 
systemu zapewnienia jako ci powinna zapewni  spójn  interpretacj  programów i 
planów jako ci, ksi g jako ci i zapisów dotycz cych jako ci.
Dokumentacja ta powinna zawiera  w szczególno ci wystarczaj cy opis : 

Z3. 9.4.2. W ramach systemu jako ci, w celu zapewnienia zgodno ci urz dzenia
ci nieniowego z wymaganiami okre lonymi w rozporz dzeniu, które dotycz  tego 
urz dzenia, nale y zbada  ka dy egzemplarz urz dzenia ci nieniowego i przeprowadza
próby okre lone normami zharmonizowanymi lub próby równowa ne, w szczególno ci
ocen  ko cow , o której mowa w § 44 i 45 rozporz dzenia. 

Z3. 9.4.2.1. Wszystkie elementy systemu jako ci, wymagania i postanowienia przyj te 
przez producenta powinny by  przez niego udokumentowane w sposób systematyczny 
i uporz dkowany, w formie pisemnych deklaracji polityki, procedur i instrukcji. 

Z3. 9.4.2.2. Dokumentacja systemu jako ci powinna zapewni  spójn  interpretacj
programów i planów jako ci, ksi g jako ci i zapisów dotycz cych jako ci, a w 
szczególno ci opis: 

cceellóóww ddoottyycczz ccyycchh jjaakkoo ccii oorraazz ssttrruukkttuurryy oorrggaanniizzaaccyyjjnneejj,, zzaakkrreessuu
ooddppoowwiieeddzziiaallnnoo ccii ii uupprraawwnniiee kkiieerroowwnniiccttwwaa ww ooddnniieessiieenniiuu ddoo jjaakkoo ccii uurrzz ddzzee
ccii nniieenniioowwyycchh,,

1) celów dotycz cych jako ci oraz struktury organizacyjnej, zakresu 
odpowiedzialno ci i uprawnie  kierownictwa w odniesieniu do jako ci urz dze
ci nieniowych; 

pprroocceedduurr zzaassttoossoowwaannyycchh ddoo wwyykkoonnyywwaanniiaa ppoo cczzee nniieerroozz cczznnyycchh cczz ccii
zzggooddnniiee zz ppkktt 33..11..22 zzaa cczznniikkaa II,,

2) procedur zastosowanych do wykonywania po cze  nieroz cznych cz ci
urz dzenia ci nieniowego, o których mowa w § 40 rozporz dzenia; 

bbaaddaa ii pprróóbb,, kkttóórree bb dd pprrzzeepprroowwaaddzzoonnee ppoo wwyyttwwoorrzzeenniiuu,,
3) bada  i prób, które b d  przeprowadzone po wytworzeniu; 

rrooddkkóóww mmoonniittoorroowwaanniiaa sskkuutteecczznneeggoo ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa ssyysstteemmuu zzaappeewwnniieenniiaa
jjaakkoo ccii,,

4) rodków do monitorowania skuteczno ci funkcjonowania systemu jako ci;

zzaappiissóóww ddoottyycczz ccyycchh jjaakkoo ccii,, ttaakkiicchh jjaakk pprroottookkoo yy kkoonnttrroollii,, wwyynniikkii pprróóbb,, ddaannee
ddoottyycczz ccee wwzzoorrccoowwaanniiaa,, pprroottookkoo yy ddoottyycczz ccee kkwwaalliiffiikkaaccjjii lluubb uuzznnaawwaanniiaa ooddppoowwiieeddnniicchh
pprraaccoowwnniikkóóww,, ww sszzcczzeeggóóllnnoo ccii kkwwaalliiffiikkaaccjjee lluubb uuzznnaawwaanniiee pprraaccoowwnniikkóóww wwyykkoonnuujj ccyycchh
ppoo cczzeenniiaa nniieerroozz cczznnee cczz ccii zzggooddnniiee zz ppkktt 33..11..22 zzaa cczznniikkaa II..

5) zapisów dotycz cych jako ci, takich jak: protoko y kontroli, wyniki bada , dane 
dotycz ce wzorcowania oraz protoko y dotycz ce kwalifikacji lub uprawnie
odpowiednich pracowników, w szczególno ci wykonuj cych po czenia nieroz czne
cz ci urz dzenia ci nieniowego, o których mowa w § 40 rozporz dzenia. 
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ZIII. (Modu  E1) 44..33.. JJeeddnnoossttkkaa nnoottyyffiikkoowwaannaa oocceenniiaa ssyysstteemm zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii ww
cceelluu ookkrree lleenniiaa cczzyy ssppee nniiaa oonn wwyymmaaggaanniiaa,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww ppkktt 44..22.. EElleemmeennttyy
ssyysstteemmuu zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii zzggooddnnee zz ooddppoowwiieeddnniimmii nnoorrmmaammii zzhhaarrmmoonniizzoowwaannyymmii
pprrzzyyjjmmuujjee ssii ww ddoommnniieemmaanniiuu zzaa zzggooddnnee zz ooddppoowwiiaaddaajj ccyymmii wwyymmaaggaanniiaammii ppooddaannyymmii
ww ppkktt 44..22..

Z3. 9.4.3. Jednostka notyfikowana ocenia system jako ci w celu stwierdzenia, czy 
spe nia on wymagania okre lone w pkt 9.4.2, 9.4.2.1 i 9.4.2.2. Elementy systemu 
jako ci zgodne z w a ciwymi normami zharmonizowanymi przyjmuje si  za zgodne z 
odpowiednimi wymaganiami, o których mowa odpowiednio w pkt 9.4.2, 9.4.2.1 i 
9.4.2.2.

W zespole audituj cym powinna si  znajdowa  co najmniej jedna osoba z 
do wiadczeniem w ocenianiu rozpatrywanej techniki urz dze   ci nieniowych. 

Z3. 9.4.3.1. Do zespo u audituj cego jednostki notyfikowanej, oceniaj cego system 
jako ci, powinna by  powo ana przynajmniej jedna osoba posiadaj ca do wiadczenie w 
zakresie oceny technologii wytwarzania urz dze  ci nieniowych. 

Procedura oceny powinna obejmowa  wizytacj  w siedzibie wytwórcy. 
Z3. 9.4.3.2. Procedura oceny systemu jako ci obejmuje wizytacje w siedzibie 
producenta.

O decyzji nale y powiadomi  wytwórc . Powiadomienie powinno zawiera  wnioski z 
oceny i uzasadnion  decyzj  wynikaj c  z oceny. Nale y przedstawi  procedur
odwo awcz .

Z3. 9.4.3.3. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o podj tej decyzji i 
zamieszcza w powiadomieniu wnioski ze sprawdzenia wraz z uzasadnieniem decyzji i 
pouczeniem o procedurze odwo awczej.

ZIII. (Modu  E1) 44..44.. WWyyttwwóórrccaa ppooddeejjmmiiee ssii wwyywwii zzyywwaanniiaa zzee zzoobboowwii zzaa
wwyynniikkaajj ccyycchh zz zzaattwwiieerrddzzoonneeggoo ssyysstteemmuu zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii ii zzaappeewwnnii,, ee bb ddzziiee oonn
uuttrrzzyymmyywwaannyy wwee ww aa cciiwwyy ii sskkuutteecczznnyy ssppoossóóbb..

Z3. 9.4.4. Producent powinien wype ni  zobowi zania wynikaj ce z zatwierdzonego 
systemu jako ci i zapewni  jego utrzymywanie we w a ciwy i skuteczny sposób. 

Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie 
powiadamia jednostk  notyfikowan , która zatwierdzi a system zapewnienia jako ci, o 
wszelkich zamierzonych aktualizacjach tego systemu. 

Z3. 9.4.4.1. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel powiadamia jednostk
notyfikowan , która zatwierdzi a system jako ci, o wszelkich zamierzonych zmianach 
tego systemu. 

Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i decyduje, czy zmieniony system 
zapewnienia jako ci nadal spe nia wymagania, o których mowa w pkt 4.2, czy te
wymagana jest ponowna jego ocena. 

Z3. 9.4.4.2. Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i podejmuje decyzj ,
czy zmieniony system jako ci spe ni wymagania okre lone odpowiednio w pkt 9.4.2, 
9.4.2.1 i 9.4.2.2, czy te  jest wymagana ponowna jego ocena. 

Jednostka notyfikowana powiadamia wytwórc  o decyzji. Powiadomienie powinno 
zawiera  wnioski ze sprawdzenia i uzasadnion  decyzj  wynikaj c  z oceny. 

Z3. 9.4.4.3. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o swojej decyzji. W 
powiadomieniu zamieszcza wnioski z dokonanej oceny zmian systemu jako ci wraz z 
uzasadnieniem podj tej decyzji. 



101

Wymagania dyrektywy 97/23/EWG Wymagania rozporz dzenia

ZIII. (Modu  E1) 5. Nadzór pod odpowiedzialno ci  jednostki notyfikowanej Z3. 9.5. Nadzór wykonywany przez jednostk  notyfikowan .

ZIII. (Modu  E1) 5.1. Celem nadzoru jest upewnienie si , czy wytwórca sumiennie 
wype nia zobowi zania wynikaj ce z zatwierdzonego systemu zapewnienia jako ci.

Z3. 9.5.1. Celem nadzoru jest sprawdzenie, czy producent nale ycie wype nia
zobowi zania wynikaj ce z zatwierdzonego systemu jako ci. 

ZIII. (Modu  E1) 5.2. W celu dokonania inspekcji, wytwórca umo liwia jednostce 
notyfikowanej dost p do stanowisk wytwarzania, kontroli, badania i sk adowania oraz 
dostarcza wszelkie niezb dne informacje, a w szczególno ci:

Z3. 9.5.2. Producent powinien umo liwi  jednostce notyfikowanej dost p do stanowisk 
wytwarzania, kontroli, badania i sk adowania w celu dokonania kontroli oraz dostarczy
wszelkie niezb dne informacje, w szczególno ci:

 dokumentacj  systemu zapewnienia jako ci,
1) dokumentacj  systemu jako ci; 

ddookkuummeennttaaccjj tteecchhnniicczznn ,,
2) dokumentacj  techniczn ;

zzaappiissyy ddoottyycczz ccee jjaakkoo ccii,, ttaakkiiee jjaakk pprroottookkoo yy kkoonnttrroollii,, wwyynniikkii bbaaddaa ,, ddaannee
ddoottyycczz ccee wwzzoorrccoowwaanniiaa,, pprroottookkoo yy ddoottyycczz ccee kkwwaalliiffiikkaaccjjii ooddppoowwiieeddnniicchh pprraaccoowwnniikkóóww,,
iittpp..

3) zapisy dotycz ce jako ci, takie jak: protoko y kontroli, wyniki bada , dane 
dotycz ce wzorcowania oraz protoko y dotycz ce kwalifikacji odpowiednich 
pracowników.

ZIII. (Modu  E1) 5.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowo audity w celu 
upewnienia si , czy wytwórca utrzymuje i stosuje system zapewnienia jako ci, oraz 
dostarcza wytwórcy protokó  z auditu. Cz sto  auditów okresowych powinna by  taka, 
aby mo liwe by o przeprowadzenie pe nej ponownej oceny w okresie trzech lat. 

Z3. 9.5.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowo audity w celu sprawdzenia, 
czy producent utrzymuje i stosuje system jako ci, oraz przekazuje producentowi 
raporty z auditów. Cz sto  auditów okresowych powinna umo liwia
przeprowadzenie, w ci gu trzech lat, ponownej pe nej oceny. 

ZIII. (Modu  E1) 5.4.  Ponadto, jednostka notyfikowana mo e przeprowadza  u 
wytwórcy niezapowiedziane wizytacje. Konieczno  przeprowadzenia takich wizytacji 
oraz ich cz sto  b dzie okre lana na podstawie systemu wizytacji przyj tego przez 
jednostk  notyfikowan . W szczególno ci w systemie wizytacji nale y bra  pod uwag
nast puj ce czynniki: 

Z3. 9.5.4. Jednostka notyfikowana mo e dodatkowo przeprowadza  niezapowiedziane 
wizytacje u producenta, okre laj c potrzeb  i cz sto  ich przeprowadzania na 
podstawie przyj tego systemu wizytacji. Jednostka notyfikowana, ustalaj c system 
wizytacji, powinna uwzgl dni  w szczególno ci:

kkaatteeggoorrii uurrzz ddzzeenniiaa,,
1) kategori  urz dzenia;

wwyynniikkii ppoopprrzzeeddnniicchh wwiizzyyttaaccjjii ww rraammaacchh nnaaddzzoorruu,,
2) wyniki poprzednich wizytacji przeprowadzonych w ramach nadzoru; 

ppoottrrzzeebb sspprraawwddzzeenniiaa wwyynniikkóóww ddzziiaa aa kkoorryygguujj ccyycchh,,
3) potrzeb  sprawdzenia wyników dzia a  koryguj cych;
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wwaarruunnkkii ssppeeccjjaallnnee zzwwii zzaannee zz zzaattwwiieerrddzzeenniieemm ssyysstteemmuu,, oo iillee ttaakkiiee iissttnniieejj ,,
4) warunki specjalne zwi zane z zatwierdzeniem systemu, o ile takie istniej ;

 istotne zmiany w organizacji procesu wytwarzania, w deklaracji polityki lub w 
technikach. 

5) znacz ce zmiany w organizacji wytwarzania, deklaracji polityki jako ci lub 
technologii. 

W czasie takich wizytacji jednostka notyfikowana mo e, w przypadkach koniecznych, 
przeprowadza  badania i próby lub zleca  ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia 
w a ciwego funkcjonowania systemu zapewnienia jako ci. Jednostka notyfikowana 
dostarcza wytwórcy protokó  z wizytacji i protokó  bada , je eli by y przeprowadzone. 

Z3. 9.5.4.1. Podczas wizytacji jednostka notyfikowana mo e, je eli jest to niezb dne,
przeprowadza  badania i próby lub zleca  ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia, czy 
system jako ci funkcjonuje w a ciwie.

Z3. 9.5.4.2. Jednostka notyfikowana przekazuje producentowi protoko y z wizytacji i 
przeprowadzonych bada .

ZIII. (Modu  E1) 66.. WWyyttwwóórrccaa pprrzzeecchhoowwuujjee pprrzzeezz ookkrreess ddzziieessii cciiuu llaatt oodd
wwyypprroodduukkoowwaanniiaa oossttaattnniieeggoo uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo ddoo ddyyssppoozzyyccjjii ww aaddzz
ppaa ssttwwoowwyycchh::

Z3. 9.6. Producent przechowuje przez okres 10 lat od dnia wyprodukowania ostatniego 
urz dzenia ci nieniowego do dyspozycji w a ciwych organów: 

ddookkuummeennttaaccjj tteecchhnniicczznn ,, oo kkttóórreejj mmoowwaa ww ppkktt 22,,
1) dokumentacj  techniczn ;

ddookkuummeennttaaccjj ,, oo kkttóórreejj mmoowwaa ww ddrruuggiimm mmyy llnniikkuu ppkktt 44..11,,
2) dokumentacj  systemu jako ci; 

 poprawki, o których mowa w drugim akapicie pkt 4.4 
3) dokumentacj  zmian systemu jako ci;

ddeeccyyzzjjee ii pprroottookkoo yy jjeeddnnoossttkkii nnoottyyffiikkoowwaanneejj,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww oossttaattnniimm
aakkaappiicciiee ppkktt 44..33,, oossttaattnniimm aakkaappiicciiee ppkktt 44..44,, 55..33 ii 55..44..

4) decyzje, raporty i protoko y jednostki notyfikowanej, o których mowa 
odpowiednio w pkt 9.4.3.3, 9.4.4.3, 9.5.3 i 9.5.4.2. 

ZIII. (Modu  E1) 7. Ka da jednostka notyfikowana przekazuje pa stwom
cz onkowskim odpowiednie informacje o wycofanych, oraz na yczenie, o wydanych 
przez siebie zatwierdzeniach systemów zapewnienia jako ci.

Z3. 9.7. Jednostka notyfikowana przekazuje organowi sprawuj cemu nadzór nad 
wyrobami wprowadzonymi do obrotu i pa stwom cz onkowskim Unii Europejskiej 
informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemów jako ci oraz, na ich danie, o 
wydanych zatwierdzeniach systemów jako ci. 

KKaa ddaa jjeeddnnoossttkkaa nnoottyyffiikkoowwaannaa pprrzzeekkaazzuujjee rróówwnniiee iinnnnyymm jjeeddnnoossttkkoomm nnoottyyffiikkoowwaannyymm
ooddppoowwiieeddnniiee iinnffoorrmmaaccjjee oo wwyyccooffaannyycchh zzaattwwiieerrddzzeenniiaach ssyysstteemmuu zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii
lluubb oo ooddmmoowwaacchh iicchh wwyyddaanniiaa..

Z3. 9.7.1. Jednostka notyfikowana przekazuje innym jednostkom notyfikowanym 
informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemu jako ci lub o odmowach ich 
wydania.
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ZIII. Modu   F (weryfikacja wyrobu) Z3. 10. Weryfikacja wyrobu  modu  F.

ZIII. (Modu  F) 1. Modu  ten przedstawia procedur , poprzez któr  wytwórca lub 
jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie, zapewnia i o wiadcza,
e urz dzenie ci nieniowe spe niaj ce postanowienia pkt 3 jest zgodne z typem 

opisanym w: 

wwiiaaddeeccttwwiiee bbaaddaanniiaa ttyyppuu WWEE,, lluubb

wwiiaaddeeccttwwiiee bbaaddaanniiaa pprroojjeekkttuu WWEE

oorraazz ssppee nniiaa wwyymmaaggaanniiaa ddyyrreekkttyywwyy,, kkttóórree ggoo ddoottyycczz ..

Z3. 10.1. Weryfikacja wyrobu jest procedur , poprzez któr  producent lub jego 
upowa niony przedstawiciel zapewnia i deklaruje, e urz dzenie ci nieniowe 
spe niaj ce wymagania okre lone w pkt 10.3, jest zgodne z typem opisanym w 
certyfikacie badania typu WE lub certyfikacie badania projektu WE oraz spe nia
wymagania okre lone w rozporz dzeniu, które dotycz  tego urz dzenia. 

ZIII. (Modu  F) 22.. WWyyttwwóórrccaa ppooddeejjmmiiee wwsszzeellkkiiee nniieezzbb ddnnee ddzziiaa aanniiaa ww cceelluu
zzaappeewwnniieenniiaa,, ee pprroocceess wwyyttwwaarrzzaanniiaa zzaappeewwnniiaa zzggooddnnoo uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo zz
ttyyppeemm ooppiissaannyymm ww::

wwiiaaddeeccttwwiiee bbaaddaanniiaa ttyyppuu WWEE,, lluubb

wwiiaaddeeccttwwiiee bbaaddaanniiaa pprroojjeekkttuu WWEE

oorraazz zz wwyymmaaggaanniiaammii ddyyrreekkttyywwyy,, kkttóórree ggoo ddoottyycczz ..

Z3. 10.2. Producent powinien podj  wszelkie niezb dne dzia ania w celu zapewnienia, 
aby urz dzenie ci nieniowe b d ce wynikiem procesu wytwarzania by o zgodne z 
typem opisanym w certyfikacie badania typu WE lub certyfikacie badania projektu WE 
oraz z wymaganiami okre lonymi w rozporz dzeniu, które dotycz  tego urz dzenia 
ci nieniowego. 

WWyyttwwóórrccaa lluubb jjeeggoo uuppoowwaa nniioonnyy pprrzzeeddssttaawwiicciieell uussttaannoowwiioonnyy wwee WWssppóóllnnoocciiee nnaannoossii
oozznnaakkoowwaanniiee CCEE nnaa wwsszzyyssttkkiicchh uurrzz ddzzeenniiaacchh ccii nniieenniioowwyycchh

§ 12. 1. Na ka dym egzemplarzu urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 9, oraz 
na zespo ach urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 10, których budow
zako czono lub których stan umo liwia ocen  ko cow , o której mowa w § 44, 
umieszcza si  oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwa y.

oorraazz wwyyssttaawwiiaa ddeekkllaarraaccjj zzggooddnnoo ccii..
§ 66. 1. zd. 1. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel powinien sporz dzi ,
odpowiednio dla urz dzenia ci nieniowego i zespo u urz dze  ci nieniowych, 
deklaracj  zgodno ci WE w celu potwierdzenia ich zgodno ci z wymaganiami 
okre lonymi w rozporz dzeniu.

ZIII. (Modu  F) 3. W celu sprawdzenia zgodno ci urz dzenia ci nieniowego z 
odno nymi wymaganiami dyrektywy, jednostka notyfikowana przeprowadza 
odpowiednie badania i próby poprzez badania i próby ka dego wyrobu zgodnie z pkt 4.

Z3. 10.3. Jednostka notyfikowana w celu sprawdzenia zgodno ci urz dzenia 
ci nieniowego z odpowiednimi wymaganiami okre lonymi w rozporz dzeniu 
przeprowadza odpowiednie badania i próby, sprawdzaj c ka de urz dzenie ci nieniowe 
zgodnie z wymaganiami okre lonymi w pkt 10.4. 
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Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie 
przechowuje kopi  deklaracji zgodno ci przez okres 10 lat od wytworzenia ostatniego 
urz dzenia ci nieniowego.

Z3. 10.3.1. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel przechowuje egzemplarz 
deklaracji zgodno ci WE przez okres 10 lat od dnia wytworzenia ostatniego urz dzenia 
ci nieniowego. 

ZIII. (Modu  F) 4. Weryfikacja poprzez kontrol  i badania ka dego egzemplarza 
urz dzenia ci nieniowego Z3. 10.4. Weryfikacja poprzez badania i próby ka dego egzemplarza urz dzenia 

ci nieniowego. 

ZIII. (Modu  F) 4.1. W celu sprawdzenia czy urz dzenie ci nieniowe jest zgodne z 
typem i z wymaganiami dyrektywy, które go dotycz , ka dy egzemplarz urz dzenia 
ci nieniowego nale y zbada  indywidualnie i podda  go odpowiednim badaniom i 
próbom okre lonym w odpowiedniej normie (odpowiednich normach), o których mowa 
w art. 5 lub badaniom i próbom równowa nym. 
WW sszzcczzeeggóóllnnoo ccii jjeeddnnoossttkkaa nnoottyyffiikkoowwaannaa::

Z3. 10.4.1. W celu sprawdzenia, czy urz dzenie ci nieniowe jest zgodne z typem i 
wymaganiami okre lonymi w rozporz dzeniu, które dotycz  tego urz dzenia, ka dy 
egzemplarz urz dzenia ci nieniowego nale y sprawdzi  indywidualnie i podda  go 
odpowiednim badaniom i próbom okre lonym w normach zharmonizowanych lub 
badaniom i próbom równowa nym. W szczególno ci jednostka notyfikowana: 

sspprraawwddzzaa,, cczzyy pprraaccoowwnniiccyy wwyykkoonnuujj ccyy ppoo cczzeenniiaa nniieerroozz cczznnee cczz ccii oorraazz
pprrzzeepprroowwaaddzzaajj ccyy bbaaddaanniiaa nniieenniisszzcczz ccee ss wwyykkwwaalliiffiikkoowwaannii lluubb uuzznnaannii zzggooddnniiee zz ppkktt
33..11..22 ii 33..11..33 zzaa cczznniikkaa II,,

1) sprawdza, czy pracownicy wykonuj cy po czenia nieroz czne cz ci
urz dzenia ci nieniowego oraz przeprowadzaj cy badania nieniszcz ce s
wykwalifikowani lub uprawnieni zgodnie z wymaganiami okre lonymi w § 40 i 41 
rozporz dzenia; 

sspprraawwddzzaa wwiiaaddeeccttwwaa wwyyssttaawwiioonnee pprrzzeezz wwyyttwwóórrcc mmaatteerriiaa óóww zzggooddnniiee zz ppkktt 44..33
zzaa cczznniikkaa II,,

2) sprawdza dokumenty kontroli wystawione przez producenta materia ów, o 
których mowa w § 51 rozporz dzenia;

pprrzzeepprroowwaaddzzaa kkoonnttrrooll kkoo ccooww ii pprróóbb ccii nniieenniiooww ,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww ppkktt 33..22
zzaa cczznniikkaa II lluubb zzlleeccaa iicchh pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee oorraazz bbaaddaa uurrzz ddzzeenniiaa zzaabbeezzppiieecczzaajj ccee,, jjee llii
jjee zzaassttoossoowwaannoo..

3) przeprowadza: kontrol  ko cow  i prób  ci nieniow , o których mowa w § 44 i 
45 rozporz dzenia, lub zleca ich przeprowadzenie oraz bada urz dzenia 
zabezpieczaj ce. 

ZIII. (Modu  F) 44..22.. JJeeddnnoossttkkaa nnoottyyffiikkoowwaannaa nnaannoossii sswwóójj nnuummeerr iiddeennttyyffiikkaaccyyjjnnyy lluubb
zzlleeccaa jjeeggoo nnaanniieessiieenniiee nnaa kkaa ddyymm uurrzz ddzzeenniiuu ccii nniieenniioowwyymm oorraazz wwyyssttaawwiiaa ppiisseemmnn
ddeekkllaarraaccjj zzggooddnnoo ccii ddoottyycczz cc pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyycchh bbaaddaa ..

Z3. 10.4.2. Jednostka notyfikowana umieszcza swój numer identyfikacyjny lub zleca 
jego umieszczenie na ka dym urz dzeniu ci nieniowym oraz wystawia pisemny 
certyfikat zgodno ci dotycz cy przeprowadzonych bada .

ZIII. (Modu  F) 44..33.. WWyyttwwóórrccaa lluubb jjeeggoo uuppoowwaa nniioonnyy pprrzzeeddssttaawwiicciieell uussttaannoowwiioonnyy wwee
WWssppóóllnnoocciiee zzaappeewwnniiaa,, ee ddeekkllaarraaccjjee zzggooddnnoo ccii wwyyddaannee pprrzzeezz jjeeddnnoossttkk nnoottyyffiikkoowwaann
ss ddoosstt ppnnee nnaa yycczzeenniiee..

Z3. 10.4.3. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel powinien zapewni , aby 
certyfikaty zgodno ci wydane przez jednostk  notyfikowan  by y dost pne na danie 
zainteresowanych. 
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ZIII. Modu   G (weryfikacja jednostkowa WE) Z3. 11. Weryfikacja jednostkowa WE  modu  G.

ZIII. (Modu  G) 1. Modu  ten przedstawia procedur , poprzez któr  wytwórca 
zapewnia i po wiadcza, e urz dzenie ci nieniowe dostarczone ze wiadectwem, o 
którym mowa w pkt 4.1, spe nia wymagania dyrektywy, które go dotycz . Wytwórca 
nanosi oznakowanie CE na urz dzeniach ci nieniowych oraz wystawia deklaracj
zgodno ci.

Z3. 11.1. Weryfikacja jednostkowa jest procedur , poprzez któr  producent zapewnia i 
deklaruje, e urz dzenie ci nieniowe dostarczone z certyfikatem, o którym mowa w pkt 
11.4.1, spe nia wymagania okre lone w rozporz dzeniu, które dotycz  tego urz dzenia.

ZIII. (Modu  G) 2. Wytwórca sk ada wniosek o weryfikacj  jednostkow  w wybranej 
przez siebie jednostce notyfikowanej. 
Wniosek powinien zawiera :

Z3. 11.2. Producent sk ada w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek o 
weryfikacj  jednostkow . Wniosek powinien zawiera :

nnaazzww ii aaddrreess wwyyttwwóórrccyy oorraazz llookkaalliizzaaccjj uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh,,
1) nazw  i adres producenta oraz lokalizacj  urz dze  ci nieniowych; 

ppiisseemmnn ddeekkllaarraaccjj ,, ee ppooddoobbnnyy wwnniioosseekk nniiee zzoossttaa zz oo oonnyy ww aaddnneejj iinnnneejj
jjeeddnnoossttccee nnoottyyffiikkoowwaanneejj,,

2) pisemn  deklaracj , e taki sam wniosek nie zosta  z o ony w innej jednostce 
notyfikowanej; 

ddookkuummeennttaaccjj tteecchhnniicczznn ..
3) dokumentacj  techniczn .

ZIII. (Modu  G) 33.. DDookkuummeennttaaccjjaa tteecchhnniicczznnaa ppoowwiinnnnaa uummoo lliiwwiiaa oocceenn zzggooddnnoo ccii
uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo zz wwyymmaaggaanniiaammii ddyyrreekkttyywwyy,, kkttóórree ggoo ddoottyycczz oorraazz
zzrroozzuummiieenniiee kkoonnssttrruukkccjjii,, wwyyttwwaarrzzaanniiaa ii ddzziiaa aanniiaa uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo..
DDookkuummeennttaaccjjaa tteecchhnniicczznnaa ppoowwiinnnnaa zzaawwiieerraa ::

Z3. 11.3. Dokumentacja techniczna powinna umo liwia  ocen  zgodno ci urz dzenia 
ci nieniowego z wymaganiami okre lonymi w rozporz dzeniu, które dotycz  tego 
urz dzenia, oraz zrozumienie konstrukcji, wytwarzania i dzia ania urz dzenia 
ci nieniowego oraz zawiera :

ooppiiss ooggóóllnnyy uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo,,
1) opis ogólny urz dzenia ci nieniowego; 

rryyssuunnkkii kkoonncceeppccyyjjnnee ddoottyycczz ccee kkoonnssttrruukkccjjii ii wwyyttwwaarrzzaanniiaa oorraazz sscchheemmaattyy
eelleemmeennttóóww,, ppooddzzeessppoo óóww,, oobbwwooddóóww,, iittpp..,,

2) rysunek z o eniowy konstrukcji oraz rysunki i schematy, w szczególno ci
elementów, podzespo ów oraz obwodów; 

ooppiissyy ii wwyyjjaa nniieenniiaa nniieezzbb ddnnee ddoo zzrroozzuummiieenniiaa wwyy eejj wwssppoommnniiaannyycchh rryyssuunnkkóóww ii
sscchheemmaattóóww oorraazz ddzziiaa aanniiaa uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo,,

3) opisy i wyja nienia niezb dne do zrozumienia rysunków i schematów, o których 
mowa w ppkt 2, oraz dzia ania urz dzenia ci nieniowego; 
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wwyykkaazz nnoorrmm,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt.. 55,, zzaassttoossoowwaannyycchh ww ccaa oo ccii lluubb cczz cciioowwoo,,
oorraazz ooppiiss rroozzwwii zzaa pprrzzyyjj ttyycchh ww cceelluu ssppee nniieenniiaa wwyymmaaggaa zzaassaaddnniicczzyycchh ddyyrreekkttyywwyy ww
pprrzzyyppaaddkkaacchh ggddyy nnoorrmmyy,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa aarrtt.. 55,, nniiee zzoossttaa yy zzaassttoossoowwaannee,,

4) wykaz norm zharmonizowanych, zastosowanych w ca o ci lub cz ciowo oraz, 
w przypadku niezastosowania tych norm, opis rozwi za  przyj tych w celu spe nienia 
zasadniczych wymaga  okre lonych w rozporz dzeniu; 

wwyynniikkii wwyykkoonnaannyycchh oobblliicczzee pprroojjeekkttoowwyycchh,, pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyycchh bbaaddaa ,, iittpp..,,
5) wyniki, w szczególno ci oblicze  projektowych i przeprowadzonych bada ;

pprroottookkoo yy bbaaddaa ,,
6) protoko y bada ;

ooddppoowwiieeddnniiee iinnffoorrmmaaccjjee ddoottyycczz ccee pprroocceedduurr wwyykkoonnaawwcczzyycchh ii bbaaddaawwcczzyycchh oorraazz
iinnffoorrmmaaccjjee ddoottyycczz ccee kkwwaalliiffiikkaaccjjii lluubb uuzznnaawwaanniiaa ooddppoowwiieeddnniicchh pprraaccoowwnniikkóóww zzggooddnniiee zz
ppkktt 33..11..22 ii 33..11..33 zzaa cczznniikkaa II..

7) informacje dotycz ce procedur wykonawczych i badawczych oraz informacje 
dotycz ce kwalifikacji lub uprawnie  odpowiednich pracowników zgodnie z 
wymaganiami okre lonymi w § 40 i 41 rozporz dzenia.

ZIII. (Modu  G) 4. W celu zapewnienia zgodno ci urz dzenia ci nieniowego z 
wymaganiami dyrektywy, które go dotycz , jednostka notyfikowana bada projekt oraz 
konstrukcj  ka dego egzemplarza urz dzenia ci nieniowego, a w trakcie wytwarzania 
przeprowadza odpowiednie badania i próby okre lone w odpowiedniej normie 
(odpowiednich normach), o której (których) mowa w art. 5 dyrektywy, lub 
przeprowadza badania i próby równowa ne. 
W szczególno ci jednostka notyfikowana: 

Z3. 11.4. W celu zapewnienia zgodno ci urz dzenia ci nieniowego z wymaganiami 
okre lonymi w rozporz dzeniu, które dotycz  tego urz dzenia, jednostka notyfikowana 
bada projekt i budow  ka dego egzemplarza urz dzenia ci nieniowego, a w trakcie 
jego wytwarzania przeprowadza badania i próby okre lone w normach 
zharmonizowanych, lub przeprowadza badania i próby równowa ne, w szczególno ci:

bbaaddaa ddookkuummeennttaaccjj tteecchhnniicczznn ww ooddnniieessiieenniiuu ddoo pprroocceedduurr pprroojjeekkttoowwyycchh ii
wwyykkoonnaawwcczzyycchh,,

1) bada dokumentacj  techniczn  w odniesieniu do procedur projektowych i 
wykonawczych; 

oocceenniiaa zzaassttoossoowwaannee mmaatteerriiaa yy,, jjee eellii nniiee ss oonnee zzggooddnnee zz ooddppoowwiieeddnniimmii
nnoorrmmaammii zzhhaarrmmoonniizzoowwaannyymmii aannii zz eeuurrooppeejjsskkiimm uuzznnaanniieemm mmaatteerriiaa óóww nnaa uurrzz ddzzeenniiaa
ccii nniieenniioowwee oorraazz sspprraawwddzzaa wwiiaaddeeccttwwaa bbaaddaa wwyyddaannee pprrzzeezz wwyyttwwóórrcc mmaatteerriiaa uu
zzggooddnniiee zz ppkktt 44..33 zzaa cczznniikkaa II,,

2) ocenia zastosowane materia y, je eli nie s  one zgodne z odpowiednimi 
normami zharmonizowanymi, a tak e z europejskim uznaniem materia ów 
przeznaczonych do wytwarzania urz dze  ci nieniowych oraz sprawdza dokumenty 
kontroli wydane przez producenta materia u, o których mowa w § 51 rozporz dzenia;

zzaattwwiieerrddzzaa pprroocceedduurryy wwyykkoonnyywwaanniiaa ppoo cczzee nniieerroozz cczznnyycchh cczz ccii lluubb
sspprraawwddzzaa,, cczzyy zzoossttaa yy oonnee uupprrzzeeddnniioo zzaattwwiieerrddzzoonnee zzggooddnniiee zz ppkktt 33..11..22 zzaa cczznniikkaa II,,

3) zatwierdza procedury wykonywania po cze  nieroz cznych cz ci urz dzenia
ci nieniowego lub sprawdza, czy zosta y one uprzednio zatwierdzone w sposób 
okre lony w § 40 rozporz dzenia; 
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sspprraawwddzzaa kkwwaalliiffiikkaaccjjee lluubb uupprraawwnniieenniiaa wwyymmaaggaannee ww ppkktt 33..11..22 ii 33..11..33 zzaa cczznniikkaa
II,,

4) sprawdza kwalifikacje lub uprawnienia, o których mowa w § 40 i 41 
rozporz dzenia; 

pprrzzeepprroowwaaddzzaa kkoonnttrrooll kkoo ccooww zzggooddnniiee zz ppkktt 33..22..11 zzaa cczznniikkaa II,, pprrzzeepprroowwaaddzzaa
pprróóbb ccii nniieenniiooww ,, oo kkttóórreejj mmoowwaa ww ppkktt 33..22..22 zzaa cczznniikkaa II oorraazz bbaaddaa uurrzz ddzzeenniiaa
zzaabbeezzppiieecczzaajj ccee,, jjee eellii jjee zzaassttoossoowwaannoo..

5) przeprowadza kontrol  ko cow , zgodnie z wymaganiami okre lonymi w § 45 
ust. 1 rozporz dzenia, prób  ci nieniow , o której mowa w § 45 ust. 2-4 
rozporz dzenia, lub zleca jej przeprowadzenie oraz bada urz dzenia zabezpieczaj ce, o 
ile ma to zastosowanie. 

ZIII. (Modu  G) 4.1. Jednostka notyfikowana nanosi swój numer identyfikacyjny lub 
zleca jego naniesienie na urz dzeniu ci nieniowym oraz wystawia wiadectwo 
zgodno ci dla przeprowadzonych bada . wiadectwo to nale y przechowywa  przez 
okres 10 lat.

Z3. 11.4.1. Jednostka notyfikowana umieszcza swój numer identyfikacyjny lub zleca 
jego umieszczenie na urz dzeniu ci nieniowym oraz wystawia certyfikat zgodno ci
dotycz cy przeprowadzonych bada . Certyfikat zgodno ci powinien by
przechowywany przez okres 10 lat od daty jego wystawienia. 

ZIII. (Modu  G) 44..22.. WWyyttwwóórrccaa lluubb jjeeggoo uuppoowwaa nniioonnyy pprrzzeeddssttaawwiicciieell uussttaannoowwiioonnyy wwee
WWssppóóllnnoocciiee zzaappeewwnniiaa,, ee ddeekkllaarraaccjjaa zzggooddnnoo ccii oorraazz wwiiaaddeeccttwwoo zzggooddnnoo ccii wwyyssttaawwiioonnee
pprrzzeezz jjeeddnnoossttkk nnoottyyffiikkoowwaann ss ddoosstt ppnnee nnaa yycczzeenniiee..

Z3. 11.4.2. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel powinien zapewni , aby 
deklaracja zgodno ci WE oraz certyfikat zgodno ci wystawione przez jednostk
notyfikowan  by y dost pne na danie zainteresowanych. 

ZIII. Modu   H (pe ne zapewnienie jako ci) Z3. 12. Pe ne zapewnienie jako ci  modu  H.

ZIII. (Modu  H) 1. Modu  ten przedstawia procedur , poprzez któr  wytwórca 
spe niaj cy wymagania pkt 2 zapewnia i o wiadcza, e rozpatrywane urz dzenie 
ci nieniowe spe nia wymagania dyrektywy, które go dotycz .

Z3. 12.1. Pe ne zapewnienie jako ci jest procedur , poprzez któr  producent 
spe niaj cy wymagania pkt 12.2 zapewnia i o wiadcza, e urz dzenie ci nieniowe 
spe nia wymagania okre lone w rozporz dzeniu, które dotycz  tego urz dzenia. 

Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie nanosi 
oznakowanie CE na ka dym urz dzeniu ci nieniowym 

§ 12. 1. Na ka dym egzemplarzu urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 9, oraz 
na zespo ach urz dze  ci nieniowych, o których mowa w § 10, których budow
zako czono lub których stan umo liwia ocen  ko cow , o której mowa w § 44, 
umieszcza si  oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwa y.

i sporz dza pisemn  deklaracj  zgodno ci.
§ 66. 1. zd. 1. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel powinien sporz dzi ,
odpowiednio dla urz dzenia ci nieniowego i zespo u urz dze  ci nieniowych, 
deklaracj  zgodno ci WE w celu potwierdzenia ich zgodno ci z wymaganiami 
okre lonymi w rozporz dzeniu.
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Oznakowaniu CE towarzyszy numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 
odpowiedzialnej za nadzór zgodnie z pkt 4. 

Z3. 12.1.1. Po prawej stronie oznakowania CE umieszcza si  numer identyfikacyjny 
jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za nadzór, o którym mowa w pkt 12.4. 

ZIII. (Modu  H) 22.. WWyyttwwóórrccaa wwddrroo yy zzaattwwiieerrddzzoonnyy ssyysstteemm zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii ww
zzaakkrreessiiee pprroojjeekkttoowwaanniiaa,, wwyyttwwaarrzzaanniiaa,, kkoonnttrroollii kkoo ccoowweejj ii bbaaddaa zzggooddnniiee zz ppkktt 33 ii
bb ddzziiee ppooddlleeggaa nnaaddzzoorroowwii zzggooddnniiee zz ppkktt 44..

Z3. 12.2. Producent powinien wdro y  zatwierdzony system jako ci w zakresie 
projektowania, wytwarzania, kontroli ko cowej i bada , o których mowa w pkt 12.3, i 
podlega  nadzorowi, o którym mowa w pkt 12.4. 

ZIII. (Modu  H) 33.. SSyysstteemm zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii
Z3. 12.3. System jako ci.

ZIII. (Modu  H) 3.1. Wytwórca sk ada wniosek o ocen  swojego systemu 
zapewnienia jako ci w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej. 
Wniosek powinien zawiera :

Z3. 12.3.1. Producent sk ada w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek 
o ocen  systemu jako ci. Wniosek powinien zawiera :

wwsszzyyssttkkiiee iissttoottnnee iinnffoorrmmaaccjjee oo rroozzppaattrryywwaannyycchh uurrzz ddzzeenniiaacchh ccii nniieenniioowwyycchh,,
1) znacz ce informacje o urz dzeniach ci nieniowych b d cych przedmiotem 
wniosku;

 dokumentacj  dotycz c  systemu zapewnienia jako ci.
2) dokumentacj  systemu jako ci. 

ZIII. (Modu  H) 3.2. System zapewnienia jako ci powinien zapewnia  zgodno
urz dzenia ci nieniowego z wymaganiami dyrektywy, ktore go dotycz .

Z3. 12.3.2. System jako ci powinien zapewnia  zgodno  urz dzenia ci nieniowego z 
wymaganiami okre lonymi w rozporz dzeniu, które dotycz  tego urz dzenia. 

Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyj te przez wytwórc  nale y
udokumentowa  w sposób systematyczny i uporz dkowany, w formie pisemnych 
deklaracji polityki, procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu zapewnienia jako ci
powinna umo liwia  spójn  interpretacj  programów i planów jako ci, ksi g jako ci i 
zapisów dotycz cych jako ci.
Dokumentacja ta powinna zawiera  w szczególno ci wystarczaj cy opis: 

Z3. 12.3.2.1. Wszystkie elementy systemu, wymagania i postanowienia przyj te przez 
producenta powinny by  przez niego udokumentowane w sposób systematyczny i 
uporz dkowany, w formie pisemnych deklaracji polityki, procedur i instrukcji. 

Z3. 12.3.2.2. Dokumentacja systemu jako ci powinna umo liwia  spójn  interpretacj
programów i planów jako ci, ksi g jako ci i zapisów dotycz cych jako ci oraz zawiera
w szczególno ci opis: 

cceellóóww ddoottyycczz ccyycchh jjaakkoo ccii oorraazz ssttrruukkttuurryy oorrggaanniizzaaccyyjjnneejj,, zzaakkrreessuu
ooddppoowwiieeddzziiaallnnoo ccii ii uupprraawwnniiee kkiieerroowwnniiccttwwaa ww ooddnniieessiieenniiuu ddoo jjaakkoo ccii pprroojjeekkttoowwaanniiaa
oorraazz jjaakkoo ccii wwyyrroobbuu,,

1) celów dotycz cych jako ci, struktury organizacyjnej, zakresu odpowiedzialno ci i 
uprawnie  kierownictwa w odniesieniu do jako ci projektowania oraz jako ci
urz dzenia ci nieniowego; 
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tteecchhnniicczznnyycchh ssppeeccyyffiikkaaccjjii pprroojjeekkttoowwyycchh zz uuwwzzggll ddnniieenniieemm zzaassttoossoowwaannyycchh nnoorrmm
oorraazz rrooddkkóóww,, kkttóórree bb dd ssttoossoowwaannee ww cceelluu ssppee nniieenniiaa wwyymmaaggaa zzaassaaddnniicczzyycchh
ddyyrreekkttyywwyy ddoottyycczz ccyycchh uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh,, jjee eellii nnoorrmmyy oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt.. 55
nniiee zzoossttaann zzaassttoossoowwaannee,,

2) technicznych specyfikacji projektowych z uwzgl dnieniem zastosowanych norm 
oraz rodków, które b d  stosowane w celu spe nienia zasadniczych wymaga
okre lonych w rozporz dzeniu dotycz cych danego urz dzenia ci nieniowego, je eli nie 
zastosowano norm zharmonizowanych; 

tteecchhnniikk sstteerroowwaanniiaa pprroojjeekkttoowwaanniieemm ii wweerryyffiikkaaccjjii,, pprroocceessóóww ii ssyysstteemmaattyycczznnyycchh
ddzziiaa aa ,, kkttóórree bb dd ssttoossoowwaannee ppooddcczzaass pprroojjeekkttoowwaanniiaa uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh,,
sszzcczzeeggóóllnniiee zz uuwwzzggll ddnniieenniieemm mmaatteerriiaa óóww zzggooddnnyycchh zz ppkktt 44 zzaa cczznniikkaa II,,

3) technik nadzorowania projektowania i weryfikacji projektowania, procesów i 
systematycznych dzia a , które b d  stosowane podczas projektowania urz dze
ci nieniowych, szczególnie z uwzgl dnieniem materia ów zgodnych z wymaganiami 
okre lonymi w § 49-51 rozporz dzenia;

ooddppoowwiieeddnniicchh tteecchhnniikk wwyyttwwaarrzzaanniiaa,, kkoonnttrroollii jjaakkoo ccii ii zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii,,
pprroocceessóóww ii ssyysstteemmaattyycczznnyycchh ddzziiaa aa ,, kkttóórree bb dd ssttoossoowwaannee,, ww sszzcczzeeggóóllnnoo ccii
pprroocceedduurryy ssttoossoowwaannee ww cczzeenniiuu cczz ccii ppoo cczzeenniiaammii nniieerroozz cczznnyymmii uuzznnaannyymmii zzggooddnniiee
zz ppkktt 33..11..22.. zzaa cczznniikkaa II,,

4) odpowiednich technologii wytwarzania, kontroli jako ci i zapewnienia jako ci, 
procesów i systematycznych dzia a , które b d  stosowane, w szczególno ci procedur 

czenia cz ci urz dzenia ci nieniowego po czeniami nieroz cznymi, o których mowa 
w § 40 rozporz dzenia;

bbaaddaa ii pprróóbb,, kkttóórree bb dd pprrzzeepprroowwaaddzzaannee pprrzzeedd,, ww ttrraakkcciiee ii ppoo wwyyttwwoorrzzeenniiuu,, aa
ttaakk ee cczz ssttoo iicchh pprrzzeepprroowwaaddzzaanniiaa,,

5) bada  i prób, które b d  przeprowadzane przed, w trakcie i po wytworzeniu, a 
tak e cz sto  ich przeprowadzania; 

zzaappiissóóww ddoottyycczz ccyycchh jjaakkoo ccii,, ttaakkiicchh jjaakk pprroottookkoo yy kkoonnttrroollii,, wwyynniikkii pprróóbb,, ddaannee
ddoottyycczz ccee wwzzoorrccoowwaanniiaa,, pprroottookkoo yy ddoottyycczz ccee kkwwaalliiffiikkaaccjjii lluubb uuzznnaawwaanniiaa ooddppoowwiieeddnniicchh
pprraaccoowwnniikkóóww,, ww sszzcczzeeggóóllnnoo ccii ttyycchh oobboowwii zzuujj ccyycchh ddllaa pprraaccoowwnniikkóóww wwyykkoonnuujj ccyycchh
ppoo cczzeenniiaa nniieerroozz cczznnee cczz ccii lluubb pprrzzeepprroowwaaddzzaajj ccyycchh bbaaddaanniiaa nniieenniisszzcczz ccee zzggooddnniiee zz
ppkktt 33..11..22 ii 33..11..33 zzaa cczznniikkaa II,,

6) zapisów dotycz cych jako ci, takich jak: protoko y kontroli, wyniki bada , dane 
dotycz ce wzorcowania, protoko y dotycz ce kwalifikacji lub uprawnie  odpowiednich 
pracowników, w szczególno ci wykonuj cych po czenia nieroz czne cz ci urz dzenia 
ci nieniowego lub przeprowadzaj cych badania nieniszcz ce zgodnie z wymaganiami 
okre lonymi w § 40 i 41 rozporz dzenia;

rrooddkkóóww mmoonniittoorroowwaanniiaa oossii ggaanniiaa wwyymmaaggaanneejj kkoonnssttrruukkccjjii uurrzz ddzzeenniiaa
ccii nniieenniioowweeggoo ii jjaakkoo ccii oorraazz sskkuutteecczznneeggoo ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa ssyysstteemmuu zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii..

7) rodków monitoruj cych osi ganie wymaganej jako ci oraz skuteczno ci 
funkcjonowania systemu jako ci.

ZIII. (Modu  H) 33..33.. JJeeddnnoossttkkaa nnoottyyffiikkoowwaannaa oocceenniiaa ssyysstteemm zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii ww
cceelluu ookkrree lleenniiaa cczzyy ssppee nniiaa oonn wwyymmaaggaanniiaa,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww ppkktt 33..22.. EElleemmeennttyy
ssyysstteemmuu zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii zzggooddnnee zz ooddppoowwiieeddnniimmii nnoorrmmaammii zzhhaarrmmoonniizzoowwaannyymmii
pprrzzyyjjmmuujjee ssii ww ddoommnniieemmaanniiuu zzaa zzggooddnnee zz ooddppoowwiiaaddaajj ccyymmii wwyymmaaggaanniiaammii ppooddaannyymmii
ww ppkktt 33..22..

Z3. 12.3.3. Jednostka notyfikowana ocenia system jako ci w celu stwierdzenia, czy 
spe nia on wymagania okre lone w pkt 12.3.2-12.3.2.2. Elementy systemu jako ci 
zgodne z w a ciwymi normami zharmonizowanymi przyjmuje si  w domniemaniu za 
zgodne z odpowiednimi wymaganiami, o których mowa w pkt 12.3.2-12.3.2.2. 
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W zespole audituj cym powinna si  znajdowa  co najmniej jedna osoba z 
do wiadczeniem w ocenianiu rozpatrywanej techniki urz dze  ci nieniowych. 
Procedura oceny powinna obejmowa  wizytacj  w siedzibie wytwórcy. 

Z3. 12.3.3.1. Do zespo u audituj cego jednostki notyfikowanej, oceniaj cego system 
jako ci, powinna by  powo ana przynajmniej jedna osoba posiadaj ca do wiadczenie w 
zakresie oceny technologii wytwarzania urz dze  ci nieniowych. 

Z3. 12.3.3.2. Procedura oceny systemu jako ci obejmuje wizytacj  w siedzibie 
producenta.

O decyzji nale y powiadomi  wytwórc . Powiadomienie powinno zawiera  wnioski z 
oceny i uzasadnion  decyzj  wynikaj c  z oceny. Nale y przedstawi  procedur
odwo awcz .

Z3. 12.3.3.3. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o podj tej decyzji i w 
powiadomieniu zamieszcza wnioski z dokonanej oceny systemu jako ci wraz z 
uzasadnieniem decyzji i pouczeniem o procedurze odwo awczej.

ZIII. (Modu  H) 33..44.. WWyyttwwóórrccaa ppooddeejjmmiiee ssii wwyywwii zzyywwaanniiaa zzee zzoobboowwii zzaa
wwyynniikkaajj ccyycchh zz zzaattwwiieerrddzzoonneeggoo ssyysstteemmuu zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii ii zzaappeewwnnii,, ee bb ddzziiee oonn
uuttrrzzyymmyywwaannyy wwee ww aa cciiwwyy ii sskkuutteecczznnyy ssppoossóóbb..

Z3. 12.3.4. Producent powinien wype ni  zobowi zania wynikaj ce z zatwierdzonego 
systemu jako ci i zapewni  jego utrzymywanie we w a ciwy i skuteczny sposób. 

Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie 
powiadamia jednostk  notyfikowan , która zatwierdzi a system zapewnienia jako ci, o 
wszelkich zamierzonych aktualizacjach tego systemu. 

Z3. 12.3.4.1. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel powiadamia jednostk
notyfikowan , która zatwierdzi a system jako ci, o wszelkich zamierzonych zmianach 
tego systemu. 

Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i decyduje, czy zmieniony system 
zapewnienia jako ci nadal spe nia wymagania o których mowa w pkt 3.2, czy te
wymagana jest ponowna jego ocena. 

Z3. 12.3.4.2. Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany systemu jako ci i 
podejmuje decyzj , czy zmieniony system jako ci spe ni wymagania okre lone w pkt 
12.3.2-12.3.2.1, czy te  jest wymagana ponowna jego ocena. 

JJeeddnnoossttkkaa nnoottyyffiikkoowwaannaa ppoowwiiaaddaammiiaa wwyyttwwóórrcc oo ddeeccyyzzjjii.. PPoowwiiaaddoommiieenniiee ppoowwiinnnnoo
zzaawwiieerraa wwnniioosskkii zzee sspprraawwddzzeenniiaa ii uuzzaassaaddnniioonn ddeeccyyzzjj wwyynniikkaajj cc zz oocceennyy..

Z3. 12.3.4.3. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o swojej decyzji. W 
powiadomieniu zamieszcza wnioski z oceny zmian systemu jako ci wraz z 
uzasadnieniem podj tej decyzji. 

ZIII. (Modu  H) 4. Nadzór pod odpowiedzialno ci  jednostki notyfikowanej Z3. 12.4. Nadzór wykonywany przez jednostk  notyfikowan .

ZIII. (Modu  H) 4.1. Celem nadzoru jest upewnienie si , czy wytwórca sumiennie 
wype nia zobowi zania wynikaj ce z zatwierdzonego systemu zapewnienia jako ci.

Z3. 12.4.1. Celem nadzoru jest sprawdzenie, czy producent odpowiednio wype nia
zobowi zania wynikaj ce z zatwierdzonego systemu jako ci. 
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ZIII. (Modu  H) 4.2. W celu dokonania inspekcji, wytwórca umo liwia jednostce 
notyfikowanej dost p do stanowisk wytwarzania, kontroli, badania i sk adowania oraz 
dostarcza wszelkie niezb dne informacje, a w szczególno ci:

Z3. 12.4.2. Producent powinien umo liwi  jednostce notyfikowanej dost p do 
stanowisk projektowania, wytwarzania, kontroli, badania i sk adowania w celu 
dokonania inspekcji oraz dostarczy  wszelkie niezb dne informacje, w szczególno ci:

 dokumentacj  systemu zapewnienia jako ci,
1) dokumentacj  systemu jako ci; 

zzaappiissyy ddoottyycczz ccee jjaakkoo ccii pprrzzeewwiiddzziiaannee ww cczz ccii pprroojjeekkttoowweejj ssyysstteemmuu
zzaappeewwnniieenniiaa jjaakkoo ccii,, ttaakkiiee jjaakk wwyynniikkii aannaalliizz,, oobblliicczzee ,, bbaaddaa ii pprróóbb,, iittpp..,,

2) zapisy dotycz ce jako ci przewidziane w cz ci projektowej systemu jako ci, 
takie jak: wyniki analiz, obliczenia oraz zapisy dotycz ce bada ;

 zapisy dotycz ce jako ci przewidziane w cz ci wykonawczej systemu 
zapewnienia jako ci, takie jak protoko y kontroli, wyniki  bada , dane dotycz ce
wzorcowania, protoko y dotycz ce kwalifikacji odpowiednich pracowników, itp.

3) zapisy dotycz ce jako ci przewidziane w cz ci wykonawczej systemu jako ci – 
takie jak: protoko y kontroli, wyniki bada , dane dotycz ce wzorcowania, protoko y
dotycz ce kwalifikacji odpowiednich pracowników. 

ZIII. (Modu  H) 4.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowo audity w celu 
upewnienia si , czy wytwórca utrzymuje i stosuje system zapewnienia jako ci, oraz 
dostarcza wytwórcy protokó  z auditu. Cz sto  auditów okresowych powinna by  taka, 
aby mo liwe by o przeprowadzenie pe nej ponownej oceny w okresie trzech lat.

Z3. 12.4.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowo audity w celu upewnienia 
si , czy producent utrzymuje i stosuje system jako ci, oraz przekazuje producentowi 
raporty z auditów. Cz sto  auditów okresowych powinna umo liwia  przeprowadzenie 
w ci gu trzech lat ponownej pe nej oceny. 

ZIII. (Modu  H) 4.4.  Ponadto, jednostka notyfikowana mo e przeprowadza  u 
wytwórcy niezapowiedziane wizytacje. Konieczno  przeprowadzenia takich wizytacji 
oraz ich cz sto  b dzie okre lana na podstawie systemu wizytacji przyj tego przez 
jednostk  notyfikowan .
W szczególno ci w systemie wizytacji nale y bra  pod uwag  nast puj ce czynniki: 

Z3. 12.4.4. Jednostka notyfikowana mo e dodatkowo przeprowadza  niezapowiedziane 
wizytacje u producenta, okre laj c potrzeb  i cz sto  ich przeprowadzania na 
podstawie przyj tego systemu wizytacji. Jednostka notyfikowana, ustalaj c system 
wizytacji, powinna uwzgl dni  w szczególno ci:

kkaatteeggoorrii uurrzz ddzzeenniiaa,,
1) kategori  urz dzenia;

wwyynniikkii ppoopprrzzeeddnniicchh wwiizzyyttaaccjjii ww rraammaacchh nnaaddzzoorruu,,
2) wyniki poprzednich wizytacji przeprowadzonych w ramach nadzoru; 

ppoottrrzzeebb sspprraawwddzzeenniiaa wwyynniikkóóww ddzziiaa aa kkoorryygguujj ccyycchh,,
3) potrzeb  sprawdzenia wyników dzia a  koryguj cych;

wwaarruunnkkii ssppeeccjjaallnnee zzwwii zzaannee zz zzaattwwiieerrddzzeenniieemm ssyysstteemmuu,, oo iillee ttaakkiiee iissttnniieejj ,,
4) warunki specjalne zwi zane z zatwierdzeniem systemu, o ile maj
zastosowanie; 
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 istotne zmiany w organizacji procesu wytwarzania, w deklaracji polityki lub w 

technikach.
5) znacz ce zmiany w organizacji wytwarzania, w deklaracji polityki lub w 
technologii. 

W czasie takich wizytacji jednostka notyfikowana mo e, w przypadkach koniecznych, 
przeprowadza  badania i próby lub zleca  ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia 
w a ciwego funkcjonowania systemu zapewnienia jako ci. Jednostka notyfikowana 
dostarcza wytwórcy protokó  z wizytacji i protokó  bada , je eli by y przeprowadzone.

Z3. 12.4.4.1. Podczas wizytacji jednostka notyfikowana mo e, je eli jest to niezb dne,
przeprowadza  badania i próby lub zleca  ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia, czy 
system jako ci funkcjonuje w a ciwie.

Z3. 12.4.4.2 Jednostka notyfikowana przekazuje producentowi protoko y z wizytacji i 
przeprowadzonych bada .

ZIII. (Modu  H) 55.. WWyyttwwóórrccaa pprrzzeecchhoowwuujjee pprrzzeezz ookkrreess ddzziieessii cciiuu llaatt oodd
wwyypprroodduukkoowwaanniiaa oossttaattnniieeggoo uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo ddoo ddyyssppoozzyyccjjii ww aaddzz
ppaa ssttwwoowwyycchh::

Z3. 12.5. Producent przechowuje przez okres 10 lat od dnia wyprodukowania 
ostatniego urz dzenia ci nieniowego do dyspozycji w a ciwych organów: 

ddookkuummeennttaaccjj ,, oo kkttóórreejj mmoowwaa ww ddrruuggiimm mmyy llnniikkuu ppkktt 33..11,,
1) dokumentacj  systemu jako ci; 

ppoopprraawwkkii,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww ddrruuggiimm aakkaappiicciiee ppkktt 33..44,,
2) dokumentacj  zmian systemu jako ci;

ddeeccyyzzjjee ii pprroottookkoo yy jjeeddnnoossttkkii nnoottyyffiikkoowwaanneejj,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww oossttaattnniimm
aakkaappiicciiee ppkktt 33..33,, oossttaattnniimm aakkaappiicciiee ppkktt 33..44,, 44..33 ii 44..44..

3) decyzje, raporty i protoko y jednostki notyfikowanej, o których mowa 
odpowiednio w pkt 12.3.3.3, 12.3.4.3, 12.4.3 i 12.4.4.2. 

ZIII. (Modu  H) 6. Ka da jednostka notyfikowana przekazuje pa stwom
cz onkowskim odpowiednie informacje o wycofanych, oraz na yczenie, o wydanych 
przez siebie zatwierdzeniach systemów zapewnienia jako ci.

Z3. 12.6. Jednostka notyfikowana przekazuje organowi sprawuj cemu nadzór nad 
wyrobami wprowadzonymi do obrotu i pa stwom cz onkowskim Unii Europejskiej 
informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemów jako ci oraz, na ich danie, o 
wydanych zatwierdzeniach systemów jako .

Ka da jednostka notyfikowana przekazuje równie  innym jednostkom notyfikowanym 
odpowiednie informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemu zapewnienia jako ci 
lub o odmowach ich wydania.

Z3. 12.6.1. Jednostka notyfikowana przekazuje innym jednostkom notyfikowanym 
informacje o wycofanych zatwierdzeniach systemu jako ci lub o odmowach ich 
wydania.
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ZIII. Modu  H1 (pe ne zapewnienie jako ci z badaniem projektu i nadzorem 
specjalnym w ramach oceny ko cowej) 

Z3. 13. Pe ne zapewnienie jako ci z badaniem projektu i nadzorem 
specjalnym w ramach oceny ko cowej  modu  H1.

ZIII. (Modu  H1) 1. Oprócz  wymaga  modu u H, maj  zastosowanie:
Z3. 13.1. Pe ne zapewnienie jako ci z badaniem projektu i nadzorem specjalnym w 
ramach oceny ko cowej jest procedur , do której maj  zastosowanie, oprócz wymaga
okre lonych w pkt 12, nast puj ce wymagania: 

a) wytwórca sk ada w jednostce notyfikowanej wniosek o badanie projektu; 
1) producent sk ada w jednostce notyfikowanej wniosek o badanie projektu; 

b) wniosek ten powinien umo liwia  zrozumienie projektu, wytwarzania i dzia ania
urz dzenia ci nieniowego oraz umo liwia  ocen  zgodno ci z odpowiednimi 
wymaganiami dyrektywy. 
Powinien on zawiera :

2) zawarto  wniosku powinna umo liwi  zrozumienie projektu, wytwarzania i 
dzia ania urz dzenia ci nieniowego oraz umo liwia  ocen  zgodno ci z odpowiednimi 
wymaganiami okre lonymi w rozporz dzeniu; wniosek powinien zawiera :

 techniczne specyfikacje projektowe, z uwzgl dnieniem zastosowanych norm, 
a) techniczne specyfikacje projektowe, wraz z normami, które zastosowano, 

 konieczne pomocnicze dowody wiadcz ce o ich w a ciwo ci, w szczególno ci
je eli normy, o których mowa w art. 5 nie zosta y w pe ni zastosowane. Te pomocnicze 
dowody powinny zawiera  wyniki bada  przeprowadzonych w odpowiednim 
laboratorium wytwórcy lub w jego imieniu; 

 b) niezb dne dowody wiadcz ce o odpowiednio ci urz dzenia, w szczególno ci, 
je eli normy zharmonizowane nie zosta y w pe ni zastosowane; dowody powinny 
zawiera  wyniki bada  przeprowadzonych w odpowiednim laboratorium producenta lub 
w jego imieniu; 

c) jednostka notyfikowana rozpatruje wniosek i wystawia wnioskodawcy 
wiadectwo badania projektu WE, je eli projekt spe nia wymagania dyrektywy, które 

go dotycz . wiadectwo to powinno zawiera  wnioski z badania, warunki jego 
wa no ci, konieczne dane dla identyfikacji zatwierdzonego projektu oraz, gdy to 
w a ciwe, opis dzia ania urz dzenia ci nieniowego lub osprz tu;

3) jednostka notyfikowana rozpatruje wniosek i, w przypadku gdy projekt spe nia 
wymagania okre lone w rozporz dzeniu, które dotycz  urz dzenia, wystawia 
wnioskodawcy certyfikat badania projektu WE; certyfikat badania projektu WE 
powinien zawiera  wnioski z badania, warunki jego wa no ci, niezb dne dane do 
identyfikacji zatwierdzonego projektu oraz, gdy to istotne, opis dzia ania urz dzenia 
ci nieniowego lub osprz tu;
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dd)) wwnniioosskkooddaawwccaa iinnffoorrmmuujjee jjeeddnnoossttkk nnoottyyffiikkoowwaann ,, kkttóórraa wwyyssttaawwii aa wwiiaaddeeccttwwoo
bbaaddaanniiaa pprroojjeekkttuu WWEE oo wwsszzyyssttkkiicchh zzmmiiaannaacchh ddoo zzaattwwiieerrddzzoonneeggoo pprroojjeekkttuu.. ZZmmiiaannyy ddoo
zzaattwwiieerrddzzoonneeggoo pprroojjeekkttuu ppoowwiinnnnyy bbyy ddooddaattkkoowwoo zzaattwwiieerrddzzoonnee pprrzzeezz jjeeddnnoossttkk
nnoottyyffiikkoowwaann ,, kkttóórraa wwyyssttaawwii aa wwiiaaddeeccttwwoo bbaaddaanniiaa pprroojjeekkttuu WWEE,, jjee eellii mmoogg oonnee
wwpp yywwaa nnaa zzggooddnnoo zz wwyymmaaggaanniiaammii zzaassaaddnniicczzyymmii ddyyrreekkttyywwyy lluubb nnaa zzaa oo oonnee
wwaarruunnkkii uu yyttkkoowwaanniiaa uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo.. TToo ddooddaattkkoowwee zzaattwwiieerrddzzeenniiee nnaallee yy
wwyyddaawwaa ww ffoorrmmiiee zzaa cczznniikk ddoo ppiieerrwwoottnneeggoo wwiiaaddeeccttwwaa bbaaddaanniiaa pprroojjeekkttuu WWEE;;

4) wnioskodawca powiadamia jednostk  notyfikowan , która wystawi a certyfikat 
badania projektu WE, o wszystkich zmianach do zatwierdzonego projektu w celu ich 
dodatkowego zatwierdzenia, je eli mog  one wp ywa  na zgodno  z zasadniczymi 
wymaganiami lub na przewidywane warunki u ytkowania urz dzenia ci nieniowego; 
dodatkowe zatwierdzenie jest wystawiane w formie uzupe nienia do pierwotnego 
certyfikatu badania projektu WE; 

e) wszystkie jednostki notyfikowane równie  przekazuj  sobie wzajemnie 
odpowiednie informacje o wydanych przez siebie wiadectwach badania projektu WE, 
lub o odmowach ich wydania. 

5) jednostka notyfikowana przekazuje innym jednostkom notyfikowanym 
informacje o wystawianych certyfikatach badania projektu WE lub o odmowach ich 
wystawienia.

ZIII. (Modu  H1) 2. Ocena ko cowa, o której mowa w pkt 3.2 za cznika I podlega 
ci lejszemu nadzorowi w postaci niezapowiedzianych wizytacji jednostki 

notyfikowanej. Podczas takich wizytacji, jednostka notyfikowana przeprowadza badania 
urz dze  ci nieniowych.

Z3. 13.2. Jednostka notyfikowana przeprowadza wzmocniony nadzór oceny ko cowej, 
o której mowa w § 44 i 45 rozporz dzenia, w formie niezapowiedzianych wizytacji, 
podczas których wykonuje badania urz dzenia ci nieniowego. 

ZZIIVV.. 11.. JJeeddnnoossttkkaa,, jjeejj kkiieerroowwnniikk ii pprraaccoowwnniiccyy ooddppoowwiieeddzziiaallnnii zzaa pprrzzeepprroowwaaddzzaanniiee
cczzyynnnnoo ccii zzwwii zzaannyycchh zz oocceenn ii wweerryyffiikkaaccjj nniiee mmoogg bbyy pprroojjeekkttaannttaammii,, wwyyttwwóórrccaammii,,
ddoossttaawwccaammii aannii iinnssttaallaattoorraammii lluubb uu yyttkkoowwnniikkaammii uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh lluubb zzeessppoo óóww,,
kkttóórree kkoonnttrroolluujjee jjeeddnnoossttkkaa aannii uuppoowwaa nniioonnyymmii pprrzzeeddssttaawwiicciieellaammii aaddnneejj zz ttyycchh ssttrroonn..
NNiiee mmoogg oonnii bbyy bbeezzppoo rreeddnniioo zzaaaannggaa oowwaannii ww pprroojjeekkttoowwaanniiee,, bbuuddooww ,, mmaarrkkeettiinngg
lluubb kkoonnsseerrwwaaccjj uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh lluubb zzeessppoo óóww,, aannii rreepprreezzeennttoowwaa ssttrroonn
pprrzzeepprroowwaaddzzaajj ccyycchh ttee cczzyynnnnoo ccii.. OOggrraanniicczzeenniiaa ttee nniiee wwyykklluucczzaajj mmoo lliiwwoo ccii wwyymmiiaannyy
iinnffoorrmmaaccjjii tteecchhnniicczznnyycchh mmii ddzzyy wwyyttwwóórrcc uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh lluubb zzeessppoo óóww ii
jjeeddnnoossttkk nnoottyyffiikkoowwaann ..

§ 70. 1. Jednostka notyfikowana, jej kierownik i pracownicy odpowiedzialni za 
przeprowadzanie oceny zgodno ci nie powinni by  projektantami, producentami, 
dostawcami ani instalatorami urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze
ci nieniowych, które oceniaj , ani ich upowa nionymi przedstawicielami. Nie powinni 
by  bezpo rednio zaanga owani w projektowanie, wytwarzanie, sprzeda  i 
konserwacj  urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze  ci nieniowych, ani by
przedstawicielami stron przeprowadzaj cych te czynno ci.

§ 70. 2. Przepis ust. 1 nie wy cza mo liwo ci wymiany informacji technicznych mi dzy 
producentem a jednostk  notyfikowan .
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ZZIIVV.. 22.. JJeeddnnoossttkkaa ii jjeejj pprraaccoowwnniiccyy ppoowwiinnnnii pprrzzeepprroowwaaddzzaa oocceennyy ii wweerryyffiikkaaccjjee
wwyykkaazzuujj cc nnaajjwwyy sszzyy ssttooppiiee rrzzeetteellnnoo ccii zzaawwooddoowweejj ii kkoommppeetteennccjjii tteecchhnniicczznneejj..

§ 70. 3. Jednostka notyfikowana i jej personel powinni przeprowadza  ocen
zgodno ci, wykazuj c najwy szy stopie  rzetelno ci zawodowej i kompetencji 
technicznej. 

JJeeddnnoossttkkaa aannii jjeejj ppeerrssoonneell nniiee ppoowwiinnnnii ppooddlleeggaa aaddnnyymm nnaacciisskkoomm cczzyy bboodd ccoomm,, ww
sszzcczzeeggóóllnnoo ccii nnaattuurryy ffiinnaannssoowweejj,, kkttóórree mmoogg yybbyy mmiiee wwpp yyww nnaa iicchh ooss dd lluubb wwyynniikkii
kkoonnttrroollii,, ppoocchhooddzz ccyymm zzww aasszzcczzaa oodd oossóóbb lluubb ggrruupp oossóóbb zzaaiinntteerreessoowwaannyycchh wwyynniikkaammii
wweerryyffiikkaaccjjii..

ZZIIVV.. 33.. JJeeddnnoossttkkaa ppoowwiinnnnaa mmiiee ddoo ddyyssppoozzyyccjjii nniieezzbb ddnnyy ppeerrssoonneell ii ooddppoowwiieeddnniiee
wwyyppoossaa eenniiee,, uummoo lliiwwiiaajj ccee ww aa cciiwwee wwyykkoonnaanniiee zzaaddaa tteecchhnniicczznnyycchh ii
aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnyycchh zzwwii zzaannyycchh zz kkoonnttrrooll ii cczzyynnnnoo cciiaammii nnaaddzzoorruu;; jjeeddnnoossttkkaa ppoowwiinnnnaa
mmiiee rróówwnniiee ddoosstt pp ddoo wwyyppoossaa eenniiaa wwyymmaaggaanneeggoo ddoo wweerryyffiikkaaccjjii ssppeeccjjaallnnyycchh..

§ 70. 5. Jednostka notyfikowana powinna mie  do dyspozycji niezb dny personel i 
odpowiednie wyposa enie, umo liwiaj ce w a ciwe wykonanie zada
administracyjnych i technicznych zwi zanych z ocen  zgodno ci, a tak e dost p do 
sprz tu wymaganego do bada  specjalistycznych. 

ZZIIVV.. 44.. PPrraaccoowwnniiccyy ooddppoowwiieeddzziiaallnnii zzaa kkoonnttrrooll ppoowwiinnnnii mmiiee ::
ggrruunnttoowwnnee pprrzzeesszzkkoolleenniiee tteecchhnniicczznnee ii zzaawwooddoowwee,,

§ 70. 6. Pracownicy jednostki notyfikowanej odpowiedzialni za dokonywanie oceny 
zgodno ci powinni odby  przeszkolenie w tym zakresie, a tak e posiada :

zzaaddoowwaallaajj cc zznnaajjoommoo wwyymmaaggaa zzwwii zzaannyycchh zz bbaaddaanniiaammii,, kkttóórree
pprrzzeepprroowwaaddzzaajj ii ooddppoowwiieeddnniiee ddoo wwiiaaddcczzeenniiee ww pprrzzeepprroowwaaddzzaanniiuu ttaakkiicchh bbaaddaa ,,

1) wiedz  oraz odpowiednie do wiadczenie niezb dne do przeprowadzania bada ;

uummiieejj ttnnoo ssppoorrzz ddzzaanniiaa wwiiaaddeeccttww,, pprroottookkoo óóww ii sspprraawwoozzddaa wwyymmaaggaannyycchh ww
cceelluu uuwwiieerrzzyytteellnniieenniiaa pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiaa kkoonnttrroollii..

2) umiej tno  sporz dzania certyfikatów, protoko ów i sprawozda  wymaganych 
w celu uwierzytelnienia przeprowadzonych bada ;

ZZIIVV.. 55.. NNaallee yy zzaappeewwnnii bbeezzssttrroonnnnoo pprraaccoowwnniikkóóww pprrzzeepprroowwaaddzzaajj ccyycchh kkoonnttrroollee.. IIcchh
wwyynnaaggrrooddzzeenniiee nniiee ppoowwiinnnnoo zzaallee ee oodd iilloo ccii pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyycchh kkoonnttrroollii aannii oodd
wwyynniikkóóww ttyycchh kkoonnttrroollii..

§ 70. 7. Jednostka notyfikowana powinna: 

1) zapewnia  bezstronno  pracowników przeprowadzaj cych ocen  zgodno ci;
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ZZIIVV.. 6. Jednostka powinna by  ubezpieczona od odpowiedzialno ci, z wyj tkiem 
przypadków gdy odpowiedzialno  ta jest ponoszona przez pa stwo zgodnie z 
postanowieniami prawa krajowego, lub je li pa stwo cz onkowskie jest bezpo rednio
odpowiedzialne za badania.

ZZIIVV.. 77.. PPrraaccoowwnniiccyy jjeeddnnoossttkkii ss zzoobboowwii zzaannii ddoo pprrzzeessttrrzzeeggaanniiaa ttaajjeemmnniiccyy zzaawwooddoowweejj
ww ooddnniieessiieenniiuu ddoo wwsszzeellkkiicchh iinnffoorrmmaaccjjii ppoozzyysskkaannyycchh ppooddcczzaass wwyykkoonnyywwaanniiaa sswwooiicchh
zzaaddaa ((zz wwyyjj ttkkiieemm wwssppóó pprraaccyy zz kkoommppeetteennttnnyymmii ww aaddzzaammii aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnyymmii
ppaa ssttwwaa,, ww kkttóórryymm ttee cczzyynnnnoo ccii ss pprrzzeepprroowwaaddzzaannee)) ww rraammaacchh rreeaalliizzaaccjjii ppoossttaannoowwiiee
nniinniieejjsszzeejj ddyyrreekkttyywwyy lluubb wwsszzeellkkiicchh ppoossttaannoowwiiee pprraawwaa kkrraajjoowweeggoo wwddrraa aajj ccyycchh tt
ddyyrreekkttyyww ..

2) zapewnia  ochron  informacji zawodowych uzyskanych przez pracowników 
podczas wykonywania zada  okre lonych w rozporz dzeniu; nie wy cza to wspó pracy 
z organami administracji pa stwowej;

§ 70. 4. Pracownicy jednostki notyfikowanej powinni podejmowa  dzia ania w sposób 
niezale ny, bezstronny i przestrzega  zasady równoprawnego traktowania podmiotów 
uczestnicz cych w procesie oceny zgodno ci.

§ 70. 6. (Pracownicy jednostki notyfikowanej odpowiedzialni za dokonywanie oceny 
zgodno ci powinni .... posiada :)

3) mo liwo  skutecznego dzia ania w zakresie spraw wymagaj cych znajomo ci
j zyków obcych.

§ 70. 7. (Jednostka notyfikowana powinna:) 

3) uczestniczy  w pracach normalizacyjnych i wspó pracy jednostek 
notyfikowanych; 

4) gwarantowa  zachowanie jako ci wiadczonych us ug w warunkach konkurencji 
rynkowej.

ZZAA CCZZNNIIKK VV
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ZZVVII.. OOzznnaakkoowwaanniiee CCEE sskk aaddaa ssii zz lliitteerr „„CCEE”” oo nnaasstt ppuujj ccyymm kksszzttaa cciiee::
Z1. Oznakowanie CE sk ada si  z liter „„CE” o poni szych kszta tach:

OOzznnaakkoowwaanniiee CCEE
OOzznnaakkoowwaanniiee CCEE

Je eli oznakowanie CE jest zmniejszane lub powi kszane, nale y zachowywa
proporcje zgodne z siatk  podane na rysunku powy ej.

W przypadku pomniejszania lub powi kszania oznakowania CE nale y zachowa
proporcje podane na powy szym rysunku. 

RRóó nnee eelleemmeennttyy oozznnaakkoowwaanniiaa CCEE ppoowwiinnnnyy mmiiee zz zzaassaaddyy tt ssaamm wwyyssookkoo ,, kkttóórraa nniiee
mmoo ee bbyy mmnniieejjsszzaa nnii 55 mmmm.. Elementy oznakowania CE powinny mie  t  sam  wysoko , która nie mo e by

mniejsza ni  5 mm. 

ZZVVIIII.. DDeekkllaarraaccjjaa zzggooddnnoo ccii WWEE ppoowwiinnnnaa zzaawwiieerraa nnaasstt ppuujj ccee iinnffoorrmmaaccjjee:: § 66. 1. .... Deklaracja zgodno ci WE powinna zawiera :

nnaazzww ii aaddrreess wwyyttwwóórrccyy lluubb jjeeggoo uuppoowwaa nniioonneeggoo pprrzzeeddssttaawwiicciieellaa
uussttaannoowwiioonneeggoo wwee WWssppóóllnnoocciiee,,

1) nazw  i adres producenta albo nazw  i adres jego upowa nionego 
przedstawiciela;

ooppiiss uurrzz ddzzeenniiaa ccii nniieenniioowweeggoo lluubb zzeessppoo uu,,
2) opis urz dzenia ci nieniowego lub zespo u urz dze  ci nieniowych; 

rrooddzzaajj zzaassttoossoowwaanneejj pprroocceedduurryy oocceennyy zzggooddnnoo ccii,,
3) rodzaj zastosowanej procedury zgodno ci;

ww pprrzzyyppaaddkkuu zzeessppoo óóww,, ooppiiss uurrzz ddzzee ccii nniieenniioowwyycchh ssttaannoowwii ccyycchh tteenn zzeessppóó
oorraazz rrooddzzaajjee zzaassttoossoowwaannyycchh pprroocceedduurr oocceennyy zzggooddnnoo ccii,,

4) w przypadku zespo ów urz dze  ci nieniowych, opis urz dze  ci nieniowych 
stanowi cych ten zespó  oraz rodzaje zastosowanych procedur oceny zgodno ci;

ww ooddppoowwiieeddnniicchh pprrzzyyppaaddkkaacchh,, nnaazzww ii aaddrreess jjeeddnnoossttkkii nnoottyyffiikkoowwaanneejj,, kkttóórraa
pprrzzeepprroowwaaddzzii aa bbaaddaanniiaa,,

§ 66. 1. (.... Deklaracja zgodno ci WE powinna zawiera :)

5) o ile ma to zastosowanie: 

a) nazw  i adres jednostki notyfikowanej, która przeprowadzi a badanie, 

ww ooddppoowwiieeddnniicchh pprrzzyyppaaddkkaacchh,, pprrzzyywwoo aanniiee wwiiaaddeeccttwwaa bbaaddaanniiaa ttyyppuu WWEE,,
wwiiaaddeeccttwwaa bbaaddaanniiaa pprroojjeekkttuu WWEE lluubb wwiiaaddeeccttwwaa zzggooddnnoo ccii WWEE,,

 b) powo anie na certyfikat badania typu WE, certyfikat badania projektu WE lub 
certyfikat zgodno ci WE, 

 w odpowiednich przypadkach, nazw  i adres jednostki notyfikowanej 
nadzoruj cej system zapewnienia jako ci wytwórcy,

 c) nazw  i adres jednostki notyfikowanej nadzoruj cej system jako ci producenta, 
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 w odpowiednich przypadkach, numery zastosowanych norm 

zharmonizowanych,
 d) numery zastosowanych norm zharmonizowanych, 

 w odpowiednich przypadkach, numery innych zastosowanych norm i 
specyfikacji,

 e) numery zastosowanych norm innych ni  normy zharmonizowane i specyfikacji 
technicznych, 

 w odpowiednich przypadkach, numery innych zastosowanych dyrektyw 
Wspólnoty,

 f) wykaz zastosowanych przepisów innych ni  okre lone w § 8; 

 dane osoby upowa nionej do podpisywania prawnie wi cej deklaracji w 
imieniu wytwórcy lub jego upowa nionego przedstawiciela ustanowionego we 
Wspólnocie.

6) dane osoby upowa nionej do podpisywania deklaracji zgodno ci WE w imieniu 
producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela. 

Uwagi:

1. Za postanowienia dyrektywy 97/23/WE przyj to jej poprawione t umaczenie z dnia 3 kwietnia 2003 r., przygotowane przez Urz d Dozoru Technicznego. 
2. Odniesieniem do postanowie  dyrektywy 97/23/WE s  jednoznaczne przepisy rozporz dzenia wdra aj cego t  dyrektyw .
3. Uzupe nieniem przepisów rozporz dzenia wdra aj cego dyrektyw  97/23/WE s  przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. Nr 166, 

poz. 1360, ze zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652). 
4. W niniejszym zestawieniu nie uj to preambu y do dyrektywy, poniewa  jej zapisy nie maj  odniesie  w przepisach rozporz dzenia, z wyj tkiem jej pkt 5. 
5. Oznaczenia ZI, ZII, ZIII, ZIV, ZV, ZVI i ZVII oraz Z1, Z2 i Z3 oznaczaj  odpowiednio za czniki od I do VII do dyrektywy 97/23/WE oraz za czniki od 1 do 3 do 

rozporz dzenia. 
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ERRATA

DO ZESTAWIENIA WYMAGA  DYREKTYWY 97/23/WE  

„URZ DZENIA CI NIENIOWE” 

ZZ WWYYMMAAGGAANNIIAAMMII RROOZZPPOORRZZ DDZZEENNIIAA

Z DNIA 8 MAJA 2003 R. (DZ. U. NR 99, POZ. 912), 

NA PODSTAWIE ROZPORZ DZENIA 

Z DNIA 22 LIPCA 2004 R. (DZ. U. NR 175, POZ. 1818)
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Wymagania rozporz dzenia z dn. 8.05.2003 r.
(Dz. U. Nr 99, poz. 912) 

zmienione rozporz dzeniem z dn. 22.07.2004 r.
(Dz. U. Nr 175, poz. 1818) 

— § 1. (Rozporz dzenie okre la:) 
7) wzór znaku CE.

Preambu a, pkt 5. 
niniejsza dyrektywa nie obejmuje monta u urz dze  ci nieniowych na miejscu ich 
u ytkowania na odpowiedzialno  u ytkownika, co ma miejsce w przypadku instalacji 
przemys owych; 

§ 2. (Przepisów rozporz dzenia nie stosuje si  do:)
22) scalania urz dze  ci nieniowych w zespo y w miejscu ich u ytkowania na 
odpowiedzialno  u ytkownika, jak ma to miejsce w przypadku instalacji 
przemys owych.

Art. 15 ust. 1. Oznakowanie CE sk ada si  z liter „CE”, zgodnie z wzorem podanym w 
za czniku VI.

§ 12. 5. Wzór znaku CE okre la za cznik nr 1 do rozporz dzenia.

Art. 9 ust.  2.1. Grupa 1 obejmuje p yny niebezpieczne. P yn niebezpieczny jest to 
substancja lub preparat obj ty definicjami podanymi w art. 2 ust. 2 dyrektywy Rady 
67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbli enia ustaw, rozporz dze  i 
przepisów administracyjnych dotycz cych klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
substancji niebezpiecznych.

§ 13. 2. (W celu okre lenia kategorii, o której mowa w ust. 1, ustala si  nast puj ce
grupy p ynów:)

Grupa 1 obejmuje p yny okre lone jako: 1) grupa 1  obejmuje p yny niebezpieczne: 
 wybuchowe, a) wybuchowe, 
 skrajnie atwo zapalne, b) skrajnie atwo palne, 
 wysoce atwo palne, c) wysoce atwo palne, 

atwo palne (w przypadkach gdy najwy sza dopuszczalna temperatura jest 
wy sza ni  temperatura zap onu),

d) atwo palne, w przypadku gdy najwy sza dopuszczalna temperatura jest wy sza 
ni  temperatura zap onu, 

 wyj tkowo toksyczne, e) bardzo toksyczne, 
 toksyczne, f) toksyczne, 
 utleniaj ce. g) o w a ciwo ciach utleniaj cych;

Patrz drugie zdanie art. 9 ust.  2.1. — okre lone w przepisach dotycz cych kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
preparatów niebezpiecznych. 

Wymagania dyrektywy 97/23/WE 

Wymagania rozporz dzenia z dn. 8.05.2003 r.
(Dz. U. Nr 99, poz. 912)

zmienione rozporz dzeniem z dn. 22.07.2004 r.
(Dz. U. Nr 175, poz. 1818)

ZII. Tablica 4 
Z2. Tablica 4 w cz. A i wykres 4 w cz. B 
§ 14. 1. (Kategori  urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze  ci nieniowych okre la
si  odpowiednio dla:) 
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Wymagania rozporz dzenia z dn. 8.05.2003 r.
(Dz. U. Nr 99, poz. 912)

zmienione rozporz dzeniem z dn. 22.07.2004 r.
(Dz. U. Nr 175, poz. 1818)

§ 14. 1. (Kategori  urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze  ci nieniowych okre la
si  odpowiednio dla:) 
4) zbiorników przeznaczonych na p yny zaliczane do grupy 2, o których mowa w § 
9 ust. 1 pkt 2 lit. b  wed ug tablicy 4 okre lonej w za czniku nr 2 do rozporz dzenia;

ZZ22.. TTaabblliiccaa 44 ww cczz.. AA

Kategoria  ZZaakkrreess ppaarraammeettrróóww

wed ug § 
11

0,5 bar PS  1000 bar i PS  V  10000 bar  litr
lub 0,5 bar PS  10 bar i PS  V  10000 bar  litr 

I
10 bar PS  500 bar  i  PS  V  10000 bar  litr
lub PS  1000 bar  i  V  10 litr 

II PS  500 bar  i  V  10 litr i PS  V  10000 bar  litr
Uwaga: W procedurze oceny zgodno ci nale y uwzgl dni  wymagania 
okre lone w § 62 ust. 3 rozporz dzenia.
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Zbiorniki, o których mowa w art. 3, ust. 1.1 lit. b), drugi my lnik Zbiorniki, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporz dzenia

W drodze wyj tku, zespo y przeznaczone do wytwarzania ciep ej wody, o których 
mowa w art. 3, ust. 2.3, powinny by  poddane albo badaniu projektu WE (modu  B1) 
w odniesieniu do ich zgodno ci z zasadniczymi wymaganiami, o których mowa w 
pkt 2.10, 2.11, 3.4, 5 a) i 5 d)  za cznika I, albo pe nemu zapewnieniu jako ci (modu
H).

§ 62. 3. Zespo y urz dze  ci nieniowych przeznaczone do wytwarzania ciep ej wody, o 
których mowa w § 10 ust. 2, w celu oceny wymaga , wymienionych w § 34-37, w § 
48, w § 52 ust. 2 pkt 1 i 4, poddaje si  procedurze oceny zgodno ci, stosuj c badanie 
projektu WE  modu  B1, albo pe ne zapewnienie jako ci  modu  H, o których mowa 
odpowiednio w pkt 4 i 12 za cznika nr 3 do rozporz dzenia. 



61

Wymagania dyrektywy 
97/23/WE 

Wymagania rozporz dzenia z dn. 8.05.2003 r. 
(Dz. U. Nr 99, poz. 912) 

zmienione rozporz dzeniem z dn. 22.07.2004 r.
(Dz. U. Nr 175, poz. 1818)

ZIII. (Modu  H) 3.2. 
(Dokumentacja ta (systemu jako ci) powinna 
zawiera  w szczególno ci wystarczaj cy opis:) 

rodków monitorowania osi gania 
wymaganej konstrukcji urz dzenia
ci nieniowego i jako ci oraz skutecznego 
funkcjonowania systemu zapewnienia 
jako ci.

Z3. 12.3.2.2. (Dokumentacja systemu jako ci powinna umo liwia
spójn  interpretacj  programów i planów jako ci, ksi g jako ci i 
zapisów dotycz cych jako ci oraz zawiera  w szczególno ci opis:) 
7) rodków monitoruj cych osi ganie wymaganej konstrukcji 
urz dzenia ci nieniowego, jako ci oraz skuteczno ci funkcjonowania 
systemu jako ci. 

ZVI. Oznakowanie CE sk ada si  z liter „CE” o 
nast puj cym kszta cie: 

Z1. Znak CE sk ada si  z liter o poni szych kszta tach:

Oznakowanie CE Oznakowanie CE 
Je eli oznakowanie CE jest zmniejszane lub 
powi kszane, nale y zachowywa  proporcje 
zgodne z siatk  podane na rysunku powy ej.

W przypadku pomniejszenia lub powi kszenia znaku CE nale y
zachowa  proporcje podane na powy szym rysunku.  

Ró ne elementy oznakowania CE powinny 
mie  z zasady t  sam  wysoko , która nie 
mo e by  mniejsza ni  5 mm. 

Elementy znaku CE powinny mie  t  sam  wysoko , która nie mo e
by  mniejsza ni  5 mm. 

Uwagi:

1. Za postanowienia dyrektywy 97/23/WE przyj to jej poprawione t umaczenie z dnia 3 kwietnia 2003 r., przygotowane przez Urz d Dozoru Technicznego. 
2. Odniesieniem do postanowie  dyrektywy 97/23/WE s  jednoznaczne przepisy rozporz dze  wdra aj cych t  dyrektyw .
3. Oznaczenia ZII, ZIII i ZVI oznaczaj  odpowiednie za czniki do dyrektywy 97/23/WE, a oznaczenia Z1, Z2 i Z3 oznaczaj  za czniki do pierwotnego rozporz dzenia z 

dn. 8.05.2003 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 912). 


