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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 22 kwietnia 1992 r. 

w sprawie wydawania świadectwa dopuszczenia (atestu) użytkowania wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 
351) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Sprzęt, urządzenia pożarnicze i ratownicze, środki 
gaśnicze, instalacje samoczynnego wykrywania pożarów, 
instalacje samoczynnego gaszenia pożarów i inne wyroby 
służące do ochrony przeciwpożarowej, zwane dalej "wyro
bami", mogą być użytkowane w ochronie przeciwpożarowej 
po uprzednim uzyskaniu świadectwa dopuszczenia do sto
sowania w ochronie przeciwpożarowej, zwanego dalej " ate
stem". 

§ 2. 1. Atesty wydaje w formie decyzji administracyjnej 
jednostka badawczo-rozwojowa Państwowej Straży Pożar
nej, zwana dalej "jednostką badawczą" . 

2. Atest jest wydawany na okres 36 miesięcy i obejmuje 
wyroby wyprodukowane w tym okresie. 

3. Na wniosek producenta, dostawcy lub dystrybutora 
można w uzasadnionych wypadkach przedłużyć ważność 
atestu, jednak na okres nie dłuższy niż 24 miesiące . 

4. Wzór atestu określa załącznik do rozporządzenia . 

§ 3. 1. Wniosek o wydanie atestu lub przedłużen ie jego 
ważności zgłasza producent, dostawca lub dystrybutor wy
robu. 

2. Wniosek o wydanie atestu lub o przedłużenie jego 
ważności powinien zawierać : 

1) nazwę i adres (siedzibę) wnioskodawcy, 

2) nazwę i adres (siedzibę) producenta wyrobu, 

3) nazwę, określenie przeznaczenia i opis techniczny wyro
bu . 

3. Do wniosku o wydanie atestu należy dołączyć : 

1) rysunki zestawieniowe dla wyrobów prostych, a dla 
wyrobów złożonych rysunki zestawieniowe i rysunki 
części , w zakresie uzgodnionym z jednostką badawczą, 
a także określenie surowców i składu chemicznego 
w wypadku środków gaśniczych , 

2) warunki techniczne wykonania i odbioru, normy za
kładowe i branżowe, 

3) numery i tytuły Polskich Norm, jeżeli wyrób jest produ
kowany na ich podstawie, 

4) numery, tytuły, oryginalne teksty norm zagranicznych, 
regionalnych i międzynarodowych oraz tytuły i oryginal
ne teksty opracowań zagranicznych organizacji tech
nicznych, jeśli wyrób jest produkowany na podstawie 
tych norm lub w produkcji albo eksploatacji powołuje 
się wnioski z opracowań zagranicznych organ izacji 
technicznych, 

5) instrukcję obsługi , montażu, użytkowania i konserwacji, 

6) wyniki badań i prób wyrobu dokonanych przez produ
centa lub na jego zlecenie przez inne jednostki badawcze 
i atestujące, 

7) informację o systemie gwarancji , serwisu i dostawach 
części zamiennych, 

8) opinię Państwowego Zakładu Higieny, jego odpowied
nika zagranicznego uznanego przez ten Zakład lub 
właściwej jednostki naukowo-badawczej o nieszkod 
liwości wyrobu dla zdrowia ludzkiego i środowiska 
naturalnego, 

9) świadectwo Państwowego Dozoru Bezpieczeństwa Ją
drowego i Ochrony Radiologicznej, jeżeli wyrób zawiera 
żródło promien iotwórcze lub emituje promieniowanie 
jonizujące, 

10) decyzję lub opinię właściwego organu uprawniającą 
producenta do wytwarzania danego wyrobu, jeżeli wy
magają tego odrębne przepisy. 

4. Wnioskodawca wraz z wnioskiem dostarcza jedno
stce badawczej wyrób będący przedmiotem wniosku . Liczbę 
wyrobów niezbędną do badań określa jednostka badawcza. 

5. Jednostka badawcza może odstąpić od żądania nie-
których załączników, o których mowa w ust. 3, w zależności 
od rodzaju wyrobu i zakresu wykonywanych badań. 

6. W zakresie ustalonym przez wnioskodawcę jedno
stka badawcza zapewnia poufność materiałów dostarczo 
nych do badań , a w szczególności dokumentacji konstruk
cyjnej i opisu technologii . 

§ 4. Koszty badań związanych z wydaniem atestu lub 
przedłużeniem jego ważności oraz koszty badań kontrolnych 
ponosi wnioskodawca. 

§ 5. 1. Jednostka badawcza wydaje atesty lub przed
łuża ich ważność na podstawie wyników sprawdzenia wyro
bu oraz związanych z nim dokumentów i stwierdzenia, że 
wyrób spełnia wymagania Polskich Norm, wymagania 
ochrony życia, zdrowia, mienia, ochrony przeciwpożarowej 
oraz środowiska naturalnego, określone przepisami prawa. 

2. Jednostka badawcza może uznać wyniki badań wy
robu dostarczone przez wnioskodawcę w trybie określonym 
w § 3, jeżeli zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami, przepisami, metodyką badawczą i na stanowiskach 
badawczych gwarantujących rzetelność pomiarów. 

3. W razie braku polskich norm i przepisów, o których 
mowa w ust. 1, albo gdy wymagania ustalone w tych 
normach lub przepisach są niewystarczające do wydania 
atestu, jednostka badawcza przy wydawaniu atestu kieruje 
się : 

1) normami międzynarodowymi, regionalnymi i normami 
krajowymi państw przodujących w danej dziedzinie 
techniki, 

2) wytycznymi zagranicznych organizacji technicznych, 

3) aktualnym stanem wiedzy. 

§ 6. Na wniosek producenta, dostawcy lub dystrybuto
ra jednostka badawcza może wyrazić zgodę na dokonanie 
przez swego przedstawiciela lub pod jego nadzorem badań 
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Wyrób 

Producent 

Dystrybutor 
lub dostawca 

Ogólne dane 
techniczne 

Świadectwo jest ważne do: 

.1 Kolejny numer atestu wydanego w danym roku . 

.. l Dwie ostatnie cyfry roku, w którym wydano atest. 

".1 Dwie ostatnie cyfry roku, w którym przedłużono ważność atestu. 

Podstawa wydania świadectwa 

Typ 

(str. 2) 

(nazwa, adres, numer i data pisma wnioskodawcy) 

(numer i data opracowania sprawozdania z badań) 

Świadectwo jest ważne, jeżeli podczas produkcji, odbioru oraz eksploatacji wyrobu spełnione są wymagania określone 
w następujących dokumentach: 

Warunki dodatkowe i uwagi: 

KIEROWNIK 
PRACOWNI 

KIEROWNIK 
ZAKŁADU 

DYREKTOR 
JEDNOSTKI BADAWCZEJ 

(miejscowość i data) 

Oświadczam, że przyjąłem do wiadomości wymagania określone w niniejszym świadectwie, i potwierdzam jego doręczenie. 

Pieczęć firmowa Producent, dostawca, dystrybutor" ) 

dnia 
(miejscowość) 

.1 Niepotrzebne skreślić . 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 5 maja 1992 r. 

w sprawie rejestracji przedpoborowych. 

Na podstawie art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji pod 
legają oprócz mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzo
wym kończą 18 lat życia (przedpoborowych), również męż
czyźni, którzy nie spełnili go we właściwym czasie, do końca 
roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia . 

2. Rejestracji nie podlegają mężczyźni, którzy stawali już 
do poboru i którym wydano wojskowy dokument osobisty 
(książeczkę wojskową). 

§ 2. 1. Przedpoborowy zameldowany na pobyt stały 
obowiązany jest zgłosić się do rejestracji w terminie i miejscu 
wskazanym przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) 
w obwieszczeniu i wezwaniu imiennym. 

2. Przedpoborowy zameldowany na pobyt czasowy 
trwający ponad 2 miesiące obowiązany jest zgłosić się do 
rejestracji do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właś
ciwego ze względu na miejsce tego pobytu. 

§ 3. 1. Przedpoborowy, który w okresie od dnia ogło
szenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu 
stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, 
obowiązany jest zgłosić się do wójta lub burmistrza (prezy-


