
czynnoÊci okreÊlonych w art. 29 ust. 1 lub art. 30 ust. 1
ustawy. 

3. W przypadku gdy ujawnione w wyniku czynno-
Êci, o których mowa w ust. 1, rzeczy stwarzajà bezpo-
Êrednie niebezpieczeƒstwo dla ˝ycia, zdrowia ludzkie-
go lub mienia, funkcjonariusz jest obowiàzany, w gra-
nicach dost´pnych Êrodków, podjàç dzia∏ania zmierza-
jàce do usuni´cia niebezpieczeƒstwa. 

4. Funkcjonariusz, zatrzymujàc rzeczy ujawnione
w wyniku dokonania czynnoÊci, o której mowa
w ust. 1, jest obowiàzany przekazaç niezw∏ocznie w∏a-
Êciwemu prokuratorowi orygina∏ protoko∏u z przepro-
wadzonej czynnoÊci wraz z pokwitowaniem zatrzyma-
nych rzeczy.

§ 31. W protokole, o którym mowa w § 27 ust. 4
i § 29 ust. 3, funkcjonariusz podaje:

1) swoje imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe oraz
dane osób uczestniczàcych w czynnoÊci;

2) oznaczenie sprawy, z którà czynnoÊç ma zwiàzek; 

3) miejsce dokonania czynnoÊci; 

4) dok∏adnà godzin´ rozpocz´cia i zakoƒczenia czyn-
noÊci; 

5) przebieg czynnoÊci oraz oÊwiadczenia i wnioski jej
uczestników; 

6) wydane w toku czynnoÊci zarzàdzenia; 

7) dok∏adnà list´ zatrzymanych rzeczy i, w miar´ po-
trzeby, ich opis; 

8) sposób zabezpieczenia zatrzymanych rzeczy; 

9) w miar´ potrzeby, stwierdzenie innych okolicznoÊci
dotyczàcych przebiegu czynnoÊci.

Rozdzia∏ 6

Przepisy koƒcowe

§ 32. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie trybu legitymowania
i zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej,
przeglàdania zawartoÊci baga˝y i sprawdzania ∏adunku
w portach, dworcach oraz Êrodkach transportu przez
funkcjonariuszy Urz´du Ochrony Paƒstwa (Dz. U.
Nr 56, poz. 325).

§ 33. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla rekreacyjnych jednostek p∏ywajàcych2)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) zarzàdza si´,
co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zasadnicze wymagania dla rekreacyjnych jedno-
stek p∏ywajàcych, zwanych dalej „jednostkami p∏y-
wajàcymi”, w tym jednostek nieukoƒczonych, ich

elementów wbudowanych lub nie, podlegajàcych
ocenie zgodnoÊci; 

2) warunki i tryb dokonywania oceny zgodnoÊci jed-
nostek p∏ywajàcych, w tym jednostek nieukoƒczo-
nych, ich elementów wbudowanych lub nie;

3) treÊç deklaracji zgodnoÊci;

4) metody przeprowadzania badaƒ jednostek p∏ywa-
jàcych, w tym jednostek nieukoƒczonych, ich ele-
mentów wbudowanych lub nie;

5) minimalne kryteria, jakie powinny byç uwzgl´dnio-
ne przy notyfikowaniu jednostek;

6) sposób oznakowania jednostek p∏ywajàcych,
w tym jednostek nieukoƒczonych, ich elementów
wbudowanych lub nie;

7) wzór oznakowania CE.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) „jednostce p∏ywajàcej” — nale˝y przez to rozumieç
jednostk´ p∏ywajàcà dowolnego typu, niezale˝nie

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie §1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postano-
wienia dyrektywy 94/25/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej z dnia 16 czerwca 1994 r. w spra-
wie ujednolicenia ustaw, rozporzàdzeƒ i przepisów admi-
nistracyjnych w paƒstwach cz∏onkowskich dotyczàcych re-
kreacyjnych jednostek p∏ywajàcych.



od rodzaju nap´du, o d∏ugoÊci kad∏uba od 2,5 do
24 m, mierzonej wed∏ug norm zharmonizowa-
nych, przeznaczonà do celów sportowych lub re-
kreacyjnych;

2) „elementach jednostek p∏ywajàcych” — nale˝y
przez to rozumieç:

a) osprz´t silników wbudowanych na sta∏e z ochro-
nà przeciwzap∏onowà, 

b) urzàdzenie blokujàce rozruch silników przyczep-
nych przy w∏àczonym biegu,

c) ko∏a sterowe, urzàdzenia sterowe i systemy ste-
rociàgów,

d) zbiorniki paliwa i w´˝e paliwowe,

e) prefabrykowane luki i Êwietliki.

§ 3. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do jednost-
ki p∏ywajàcej u˝ywanej do czarteru lub wykorzystanej
do szkolenia, je˝eli jednostka ta jest wprowadzona do
obrotu z przeznaczeniem do rekreacji.

§ 4. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do:

1) jednostek p∏ywajàcych przeznaczonych wy∏àcznie
do regat, w tym regatowych ∏odzi wios∏owych oraz
treningowych ∏odzi wios∏owych, oznaczonych jako
takie przez producenta;

2) kajaków, kanadyjek, gondoli i rowerów wodnych;

3) desek z ˝aglem (windsurfingów);

4) desek surfingowych o nap´dzie mechanicznym,
skuterów wodnych i innych podobnych jednostek
o nap´dzie mechanicznym;

5) orygina∏ów i pojedynczych replik jednostek histo-
rycznych, zaprojektowanych przed 1950 r., zbudo-
wanych g∏ównie z oryginalnych materia∏ów i ozna-
czonych jako takie przez producenta;

6) jednostek doÊwiadczalnych, je˝eli nie zostanà one
nast´pnie wprowadzone do obrotu;

7) jednostek zbudowanych dla w∏asnego u˝ytku, je˝e-
li nie zostanà one wprowadzone do obrotu przez
okres pi´ciu lat;

8) jednostek specjalnie przeznaczonych do obsadze-
nia za∏ogà i wykorzystywanych do przewo˝enia pa-
sa˝erów w celach zarobkowych, zgodnie z obowià-
zujàcymi przepisami;

9) jednostek zanurzalnych;

10) pojazdów na poduszce powietrznej;

11) wodolotów.

§ 5. 1. Jednostki p∏ywajàce oraz ich elementy mo-
gà zostaç wprowadzone do obrotu i dopuszczone do
eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem tylko wtedy,
gdy sà w∏aÊciwie zbudowane i obs∏ugiwane oraz nie
stanowià zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa i zdrowia lu-
dzi, mienia i Êrodowiska.

2. Jednostki p∏ywajàce oraz ich elementy wprowa-
dzane do obrotu i dopuszczone do eksploatacji powin-
ny posiadaç oznakowanie CE, potwierdzajàce ich zgod-
noÊç z zasadniczymi wymaganiami okreÊlonymi w roz-
porzàdzeniu.

3. Dopuszcza si´ wprowadzanie do obrotu elemen-
tów jednostek p∏ywajàcych z oznakowaniem CE, po-
twierdzajàcym ich zgodnoÊç z zasadniczymi wymaga-
niami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu, je˝eli elementy
te sà przeznaczone do wyposa˝enia jednostek p∏ywajà-
cych zgodnie z oÊwiadczeniem, wydanym przez produ-
centa, jego upowa˝nionego przedstawiciela lub impor-
tera.

4. OÊwiadczenie producenta, jego upowa˝nionego
przedstawiciela lub importera, o którym mowa
w ust. 3, zawiera:

1) nazw´ i adres producenta;

2) nazw´ i adres upowa˝nionego przedstawiciela lub
importera;

3) opis elementu;

4) oÊwiadczenie, ˝e element ten spe∏nia zasadnicze
wymagania.

§ 6. 1. Je˝eli jednostki p∏ywajàce i ich elementy
podlegajà odr´bnym przepisom, które równie˝ wyma-
gajà oznakowania CE, oznakowanie to informuje, ˝e
jednostki p∏ywajàce lub ich elementy spe∏niajà równie˝
wymagania tych odr´bnych przepisów.

2. Je˝eli odr´bne przepisy, o których mowa w ust.1,
zezwalajà producentowi na wybór, w okresie przejÊcio-
wym, jakie rozwiàzanie mo˝e zastosowaç, oznakowa-
nie CE wskazuje, ˝e jednostka p∏ywajàca lub jej ele-
ment spe∏nia postanowienia jedynie odr´bnych prze-
pisów zastosowanych przez producenta. W takim przy-
padku w dokumentach, opisach i instrukcjach wyma-
ganych przez te odr´bne przepisy i do∏àczonych do jed-
nostek p∏ywajàcych lub ich elementów wskazuje si´ te
przepisy.

§ 7. 1. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç wprowadzania do
obrotu cz´Êciowo ukoƒczonych jednostek p∏ywajà-
cych, je˝eli ich producent, jego upowa˝niony przedsta-
wiciel lub importer oÊwiadczy, ˝e sà one przeznaczone
do dokoƒczenia przez osoby trzecie.

2. OÊwiadczenie producenta, jego upowa˝nionego
przedstawiciela lub importera, o którym mowa
w ust. 1, zawiera:

1) nazw´ i adres producenta;

2) nazw´ i adres przedstawiciela producenta lub im-
portera;

3) opis jednostki cz´Êciowo ukoƒczonej;

4) oÊwiadczenie, ˝e jednostka cz´Êciowo ukoƒczona
jest przeznaczona do dokoƒczenia przez osoby
trzecie oraz ˝e spe∏nia zasadnicze wymagania ma-
jàce zastosowanie w tym stanie budowy.
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§ 8. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç prezentowania na
targach, wystawach i innych pokazach jednostek p∏y-
wajàcych i ich elementów, które nie spe∏niajà wyma-
gaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu, je˝eli jednostki p∏y-
wajàce lub ich elementy b´dà posiada∏y na widocznym
miejscu informacje, ˝e nie zostanà one dopuszczone
do obrotu lub eksploatacji, dopóki nie spe∏nià wyma-
gaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu.

Rozdzia∏ 2

Zasadnicze wymagania bezpieczeƒstwa dla projekto-
wania i budowy rekreacyjnych jednostek p∏ywajàcych

§ 9. Jednostki p∏ywajàce bez wzgl´du na kategorie
projektowe, które okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzà-
dzenia, powinny byç zaprojektowane i zbudowane tak,
aby by∏y ∏atwe w obs∏udze i spe∏nia∏y wymagania,
o których mowa w niniejszym rozdziale.

§ 10. Kad∏ub jednostki p∏ywajàcej powinien byç
oznaczony numerem identyfikacyjnym, zgodnie z nor-
mà zharmonizowanà, zawierajàcym nast´pujàce infor-
macje:

1) kod kraju;

2) identyfikacja producenta;

3) numer seryjny;

4) miesiàc produkcji;

5) rok produkcji;

6) rok modelu.

§ 11. Jednostka p∏ywajàca powinna posiadaç trwa-
le przymocowanà tabliczk´ znamionowà, zawierajàcà
nast´pujàce informacje:

1) nazw´ producenta;

2) oznakowanie CE;

3) kategori´ projektowà jednostki, okreÊlonà w za∏àcz-
niku nr 1 do rozporzàdzenia;

4) maksymalne obcià˝enie zalecane przez producen-
ta, o którym mowa w § 24;

5) zalecanà przez producenta liczb´ osób, dla przewo-
˝enia których jednostka zosta∏a zaprojektowana.

§ 12. Jednostka p∏ywajàca, w zale˝noÊci od jej ka-
tegorii projektowej, okreÊlonej w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia, powinna byç tak zaprojektowana, aby
zminimalizowaç ryzyko wypadni´cia za burt´ i u∏atwiç
mo˝liwoÊç wejÊcia z wody na pok∏ad.

§ 13. G∏ówne stanowisko sterowania jednostki mo-
torowej powinno w normalnych warunkach pod
wzgl´dem jej pr´dkoÊci i obcià˝enia zapewniç sterniko-
wi dobrà widocznoÊç dooko∏a widnokr´gu.

§ 14. 1. Jednostka p∏ywajàca powinna byç zaopa-
trzona w instrukcj´ obs∏ugi.

2. Instrukcja obs∏ugi, o której mowa w ust. 1, zawie-
ra informacje, o których mowa w § 11, oraz dotyczàce
ryzyka po˝aru i zalania wodà, maksymalnej mocy zna-
mionowej silnika dla jednostki p∏ywajàcej, a tak˝e ma-
sy pustej jednostki p∏ywajàcej w kilogramach. 

3. Instrukcja obs∏ugi, o której mowa w ust.1, powin-
na byç sporzàdzona w j´zyku polskim oraz urz´dowym
j´zyku paƒstwa, w którym jednostka p∏ywajàca b´dzie
przekazana do u˝ytkowania.

§ 15. Dobór i zestawienie materia∏ów oraz kon-
strukcja jednostki p∏ywajàcej powinny zapewniaç od-
powiednià wytrzyma∏oÊç. W szczególnoÊci nale˝y
uwzgl´dniç kategori´ projektowà, okreÊlonà w za∏àcz-
niku nr 1 do rozporzàdzenia, oraz zalecane przez produ-
centa maksymalne obcià˝enie, o którym mowa w § 24.

§ 16. Jednostka p∏ywajàca powinna posiadaç wy-
starczajàcà statecznoÊç i odpowiednio wysokà wolnà
burt´, uwzgl´dniajàc jej kategori´ projektowà, okreÊlo-
nà w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, oraz zalecane
przez producenta maksymalne obcià˝enie, o którym
mowa w § 24.

§ 17. Jednostka p∏ywajàca powinna byç zbudowa-
na tak, aby jej charakterystyki p∏ywalnoÊciowe by∏y od-
powiednie do jej kategorii projektowej, okreÊlonej
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, oraz do zalecane-
go przez producenta maksymalnego obcià˝enia, o któ-
rym mowa w § 24.

§ 18. Jednostki wielokad∏ubowe przystosowane do
zamieszkania powinny byç tak zaprojektowane, aby za-
pewniç wystarczajàcà p∏ywalnoÊç w pozycji odwróco-
nej.

§ 19. Jednostki p∏ywajàce o d∏ugoÊci mniejszej ni˝
6 m nara˝one na zalanie wodà, gdy sà u˝ywane zgod-
nie ze swojà kategorià projektowà, powinny byç wypo-
sa˝one w odpowiednie Êrodki zapewniajàce p∏ywal-
noÊç po zalaniu.

§ 20. Otwory w kad∏ubie, pok∏adzie i nadbudówce
jednostki p∏ywajàcej nie mogà naruszaç wytrzyma∏oÊci
jej konstrukcji ani wodoszczelnoÊci w stanie zamkni´-
tym.

§ 21. Okna, Êwietliki, drzwi i pokrywy luków jed-
nostki p∏ywajàcej powinny byç wodoszczelne i odpor-
ne na ciÊnienie wody wyst´pujàce w miejscu ich zmon-
towania, a tak˝e powinny wytrzymaç punktowe obcià-
˝enie powodowane przez osoby poruszajàce si´ po po-
k∏adzie.

§ 22. Króçce dolotowe i odlotowe w kad∏ubie jed-
nostki p∏ywajàcej, umieszczone poni˝ej linii wodnej
przy maksymalnym obcià˝eniu zalecanym przez pro-
ducenta, o którym mowa w § 24, powinny byç wypo-
sa˝one w ∏atwo dost´pne zamkni´cia.

§ 23. Projektujàc jednostk´ p∏ywajàcà, nale˝y zmi-
nimalizowaç ryzyko jej zatopienia, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci:
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1) kokpity i wn´ki, które powinny byç samoodp∏ywo-
we lub posiadaç inne Êrodki zabezpieczajàce jej
wn´trze przed zalaniem wodà;

2) urzàdzenia wentylacyjne;

3) usuwanie wody za pomocà pomp lub innych Êrod-
ków.

§ 24. Zalecane przez producenta maksymalne ob-
cià˝enie w kilogramach (paliwo, woda, prowiant, wy-
posa˝enie, ludzie), dla jakiego jednostka p∏ywajàca zo-
sta∏a zaprojektowana, umieszczone na tabliczce zna-
mionowej, powinno byç okreÊlone z uwzgl´dnieniem
kategorii projektowej jednostki p∏ywajàcej, o której
mowa w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, stateczno-
Êci i wolnej burty, o których mowa w § 16, oraz p∏ywal-
noÊci, o której mowa w § 17—19.

§ 25. 1. Jednostki p∏ywajàce kategorii A i B, okreÊlo-
nych w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, oraz jed-
nostki p∏ywajàce kategorii C i D, okreÊlonych w za∏àcz-
niku nr 1 do rozporzàdzenia, o d∏ugoÊci wi´kszej ni˝
6 m, powinny posiadaç przynajmniej jedno miejsce
przeznaczone do przechowywania tratew ratunko-
wych. Miejsca te powinny byç ∏atwo dost´pne.

2. Tratwy ratunkowe, o których mowa w ust. 1, po-
winny pomieÊciç zalecanà przez producenta i okreÊlo-
nà w projekcie liczb´ osób. 

§ 26. Jednostki wielokad∏ubowe o d∏ugoÊci wi´k-
szej ni˝ 12 m, przystosowane do zamieszkania, powin-
ny byç wyposa˝one w wyjÊcia awaryjne umo˝liwiajàce
opuszczenie tej jednostki w przypadku wywrócenia.

§ 27. Jednostki p∏ywajàce, przystosowane do za-
mieszkania, powinny byç wyposa˝one w wyjÊcia
umo˝liwiajàce ewakuacj´ w przypadku po˝aru.

§ 28. Jednostki p∏ywajàce, z uwzgl´dnieniem ich
kategorii projektowej, okreÊlonej w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia, powinny byç wyposa˝one przynaj-
mniej w jeden solidny punkt mocowania lub w inne
Êrodki, umo˝liwiajàce bezpieczne przeniesienie obcià-
˝eƒ pochodzàcych od kotwiczenia, cumowania oraz
holowania.

§ 29. Producent powinien zapewniç zadowalajàce
warunki manewrowania jednostkà p∏ywajàcà przy za-
stosowaniu silnika o najwy˝szej mocy, dla którego zo-
sta∏a ona zaprojektowana i zbudowana. 

§ 30. 1. Silniki wbudowane na sta∏e w jednostce
p∏ywajàcej powinny byç zainstalowane w pomieszcze-
niu oddzielonym od pomieszczeƒ mieszkalnych i za-
montowane tak, aby zminimalizowaç ryzyko po˝aru
i rozprzestrzeniania si´ ognia oraz zagro˝enia ze strony
toksycznych spalin, wysokiej temperatury, ha∏asu oraz
wibracji w pomieszczeniach mieszkalnych.

2. Cz´Êci silnika i jego wyposa˝enie wymagajàce
cz´stych przeglàdów lub obs∏ugi powinny byç ∏atwo
dost´pne.

3. Odkryte ruchome lub goràce cz´Êci silnika zain-
stalowanego w jednostce p∏ywajàcej, mogàce spowo-
dowaç obra˝enia, powinny byç os∏oni´te.

4. Jednostki p∏ywajàce wyposa˝one w silniki przy-
czepne powinny posiadaç urzàdzenie blokujàce roz-
ruch silnika przy w∏àczonym biegu, chyba ˝e:

1) silnik wytwarza napór statyczny mniejszy ni˝
500 N (niutonów);

2) silnik ma urzàdzenie d∏awiàce, ograniczajàce przy
rozruchu silnika napór statyczny do 500 N.

§ 31. 1. Materia∏ izolacyjny w pomieszczeniu silnika
jednostki p∏ywajàcej powinien byç niepalny.

2. Pomieszczenie silnika powinno byç wentylowane.

3. Otwory wentylacyjne powinny byç tak zaprojek-
towane i usytuowane, aby zapobiec niebezpieczeƒ-
stwu przedostania si´ wody do pomieszczenia silnika.

§ 32. Urzàdzenia do pobierania, przechowywania,
odpowietrzania i doprowadzania paliwa powinny byç
tak zaprojektowane i wykonane, aby zminimalizowaç
ryzyko po˝aru i wybuchu.

§ 33. 1. Zbiorniki paliwa, przewody i w´˝e paliwo-
we zainstalowane w jednostce p∏ywajàcej powinny
byç zabezpieczone i oddalone lub os∏oni´te od êróde∏
wysokich temperatur.

2. Materia∏ i sposób wykonania zbiornika powinien
byç odpowiedni do jego pojemnoÊci i rodzaju paliwa.

3. Pomieszczenia, w których znajdujà si´ zbiorniki
paliwa, powinny byç wentylowane.

§ 34. Paliwo p∏ynne, o temperaturze zap∏onu mniej-
szej ni˝ 55°C, powinno byç przechowywane w zbiorni-
kach niestanowiàcych integralnej cz´Êci kad∏uba jed-
nostki p∏ywajàcej, odizolowanych od:

1) pomieszczenia silnika i innych êróde∏ zap∏onu;

2) pomieszczeƒ mieszkalnych.

§ 35. 1. Instalacje elektryczne powinny byç zapro-
jektowane i zamontowane tak, aby w normalnych wa-
runkach eksploatacyjnych zapewnia∏y prawid∏owe
funkcjonowanie jednostki p∏ywajàcej i ogranicza∏y do
minimum zagro˝enie po˝arem i pora˝enie pràdem.

2. Jednostka p∏ywajàca powinna posiadaç zabez-
pieczenia wszystkich obwodów elektrycznych przed
przecià˝eniem i zwarciem, z wyjàtkiem obwodu roz-
rusznika silnika zasilanego z akumulatora.

3. Wentylacja w jednostce p∏ywajàcej powinna byç
tak zaprojektowana i zainstalowana, aby nie dopuÊciç
do zbierania si´ gazów wydzielanych przez akumula-
tory.

4. Akumulatory powinny byç solidnie zamocowane
i zabezpieczone przed zalaniem wodà.
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§ 36. Urzàdzenia sterowe powinny byç tak zapro-
jektowane i wykonane, aby umo˝liwia∏y przeniesienie
obcià˝eƒ wyst´pujàcych w dajàcych si´ przewidzieç
warunkach pracy tych urzàdzeƒ.

§ 37. Jednostki ˝aglowe oraz jednostki motorowe
nap´dzane jednym silnikiem wbudowanym na sta∏e,
wyposa˝one w zdalne urzàdzenie sterowe, powinny
posiadaç awaryjne Êrodki pozwalajàce na sterowanie
jednostkà przy zmniejszonej pr´dkoÊci.

§ 38. 1. Instalacje gazu wykorzystywanego dla ce-
lów gospodarczych, zamontowane na jednostce p∏y-
wajàcej, powinny byç wyposa˝one w regulator ciÊnie-
nia oraz zaprojektowane i wykonane tak, aby uniknàç
nieszczelnoÊci i zagro˝enia wybuchem oraz umo˝liwiç
sprawdzenie szczelnoÊci.

2. Materia∏y i instalacje, o których mowa w ust.1,
powinny byç odpowiednie do stosowanego gazu i od-
porne na dzia∏anie napr´˝eƒ i czynników Êrodowiska
morskiego.

3. Urzàdzenie gazowe, zainstalowane na jednostce
p∏ywajàcej, powinno byç wyposa˝one na wszystkich
palnikach w urzàdzenie samoczynnie odcinajàce do-
p∏yw gazu, w przypadku zgaÊni´cia p∏omienia. 

4. Ka˝de urzàdzenie gazowe powinno posiadaç od-
dzielne doprowadzenie gazu i oddzielny zawór zamy-
kajàcy. 

5. Instalacja wentylacyjna w jednostce p∏ywajàcej
powinna byç tak zaprojektowana i zainstalowana, aby
zapobiec zagro˝eniom spowodowanym przez wycieki
gazu i przez produkty spalania.

6. Jednostki p∏ywajàce z wbudowanà na sta∏e in-
stalacjà gazowà powinny byç wyposa˝one w schowek
do przechowywania butli gazowych.

7. Schowek, o którym mowa w ust. 6, powinien byç:

1) oddzielony od pomieszczeƒ mieszkalnych;

2) dost´pny jedynie z zewnàtrz;

3) wyposa˝ony w wentylacj´ odprowadzajàcà ulatnia-
jàcy si´ gaz za burt´.

8. Instalacj´ gazowà, o której mowa w ust. 6, nale-
˝y sprawdziç po jej zainstalowaniu.

§ 39. 1. Rodzaj zainstalowanego wyposa˝enia oraz
zaprojektowanie jednostki p∏ywajàcej powinno
uwzgl´dniaç ryzyko rozprzestrzeniania si´ po˝aru.
Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na otoczenie êróde∏
otwartego ognia, goràcych powierzchni silników
i urzàdzeƒ pomocniczych, odpowietrzeƒ zbiorników
oleju i paliwa, nieos∏oni´tych przewodów paliwowych
i olejowych.

2. Nale˝y unikaç prowadzenia przewodów elek-
trycznych nad nagrzanymi powierzchniami maszyn.

§ 40. 1. Jednostki p∏ywajàce powinny byç wyposa-
˝one w sprz´t gaÊniczy, stosownie do stopnia zagro˝e-
nia po˝arowego. 

2. Pomieszczenia silników benzynowych powinny
byç wyposa˝one w instalacje gaÊnicze, które nie wy-
magajà otwarcia pomieszczenia w przypadku po˝aru. 

3. PrzenoÊne gaÊnice powinny znajdowaç si´
w miejscach ∏atwo dost´pnych, a przynajmniej jedna
z nich powinna byç umieszczona w zasi´gu stanowiska
sternika.

§ 41. Âwiat∏a nawigacyjne, je˝eli sà zainstalowane,
powinny odpowiadaç mi´dzynarodowym przepisom
o zapobieganiu zderzeniom na morzu lub przepisom
˝eglugowym na wodach Êródlàdowych.

§ 42. Jednostka p∏ywajàca powinna byç tak zbudo-
wana, aby zapobiegaç przypadkowemu odprowadzeniu
za burt´ zanieczyszczeƒ, w szczególnoÊci: oleju, paliwa.

§ 43. 1. Jednostki p∏ywajàce wyposa˝one w toalety
powinny posiadaç:

1) zbiorniki na Êcieki lub

2) mo˝liwoÊç tymczasowego zamontowania zbiorni-
ków na Êcieki na tych akwenach, na których zabro-
nione jest odprowadzanie Êcieków za burt´.

2. Króçce wylotowe rurociàgów odprowadzajàcych
Êcieki powinny byç wyposa˝one w zawory odcinajàce,
które mo˝na zaplombowaç w pozycji zamkni´tej.

Rozdzia∏ 3

Warunki i tryb dokonywania oceny zgodnoÊci

§ 44. Uznaje si´ za zgodne z zasadniczymi wymaga-
niami, okreÊlonymi w rozdziale 2, jednostki p∏ywajàce
w tym cz´Êciowo ukoƒczone jednostki p∏ywajàce i ich
elementy, które odpowiadajà krajowym normom przy-
j´tym w zgodnoÊci ze zharmonizowanymi normami
europejskimi.

§ 45. 1. Przed wytworzeniem i wprowadzeniem do
obrotu jednostek p∏ywajàcych w tym cz´Êciowo ukoƒ-
czonych jednostek p∏ywajàcych oraz ich elementów,
producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel zasto-
suje procedury oceny zgodnoÊci, które okreÊla za∏àcz-
nik nr 3 do rozporzàdzenia, uwzgl´dniajàc kategorie
projektowe jednostek p∏ywajàcych A, B, C i D, o których
mowa w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Do kategorii projektowych A i B jednostek p∏ywa-
jàcych stosuje si´ nast´pujàce procedury oceny zgod-
noÊci:

1) wewn´trznà kontrol´ produkcji oraz próby (modu∏
Aa), o której mowa w pkt 2 za∏àcznika nr 3 do roz-
porzàdzenia — dla jednostek p∏ywajàcych o d∏ugo-
Êci kad∏uba mniejszej ni˝ 12 m; 

2) badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu WE
(modu∏ B), o którym mowa w pkt 3 za∏àcznika nr 3

Dziennik Ustaw Nr 91 — 6138 — Poz. 857



do rozporzàdzenia, uzupe∏nione zapewnieniem
zgodnoÊci wyrobu z reprezentatywnym wzorcem
wyrobu (modu∏ C), o którym mowa w pkt 4 za∏àcz-
nika nr 3 do rozporzàdzenia, lub dowolny z nast´-
pujàcych modu∏ów: B+D lub B+F, lub G, lub H — dla
jednostek p∏ywajàcych o d∏ugoÊci kad∏uba od 12
do 24 m.

3. Do kategorii projektowej C jednostek p∏ywajàcych
stosuje si´ nast´pujàce procedury oceny zgodnoÊci:

1) dla jednostek p∏ywajàcych o d∏ugoÊci kad∏uba od
2,5 m i mniejszej ni˝ 12 m:

a) wewn´trznà kontrol´ produkcji (modu∏ A), o któ-
rej mowa w pkt 1 za∏àcznika nr 3 do rozporzàdze-
nia — je˝eli jest zgodnoÊç ze zharmonizowany-
mi normami odnoszàcymi si´ do § 16—19, 

b) wewn´trznà kontrol´ produkcji oraz próby (mo-
du∏ Aa), o której mowa w pkt 2 za∏àcznika nr 3 do
rozporzàdzenia — je˝eli brak zgodnoÊci ze zhar-
monizowanymi normami odnoszàcymi si´ do
§ 16—19;

2) dla jednostek p∏ywajàcych o d∏ugoÊci kad∏uba od
12 do 24 m — badanie reprezentatywnego wzorca
wyrobu WE (modu∏ B), o którym mowa w pkt 3 za-
∏àcznika nr 3 do rozporzàdzenia, oraz zapewnienie
zgodnoÊci wyrobu z reprezentatywnym wzorcem
wyrobu (modu∏ C), o którym mowa w pkt 4 za∏àcz-
nika nr 3 do rozporzàdzenia, lub dowolny z nast´-
pujàcych modu∏ów: B+D lub B+F, lub G, lub H.

4. Do kategorii projektowej D jednostek p∏ywajà-
cych stosuje si´ wewn´trznà kontrol´ produkcji (mo-
du∏ A), o której mowa w pkt 1 za∏àcznika nr 3 do rozpo-
rzàdzenia — dla jednostek p∏ywajàcych o d∏ugoÊci ka-
d∏uba od 2,5 do 24 m.

5. Do elementów jednostek p∏ywajàcych stosuje si´
dowolne nast´pujàce procedury oceny zgodnoÊci: B+C
lub B+D, lub B+F, lub G, lub H.

Rozdzia∏ 4

Minimalne kryteria notyfikacji jednostek 
notyfikowanych

§ 46. 1. Notyfikowane jednostki spe∏niajàce kryteria
oceny zawarte w odpowiednich normach b´dà uznane
za spe∏niajàce kryteria rozdzia∏u 4.

2. Notyfikowana jednostka, jej dyrektor i pracowni-
cy odpowiedzialni za przeprowadzanie prób sprawdza-
jàcych nie mogà byç projektantami, producentami, do-
stawcami ani zajmowaç si´ monta˝em jednostek p∏y-
wajàcych lub jej elementów. Nie mogà te˝ byç upowa˝-
nionymi przedstawicielami tych osób. Nie mogà bez-
poÊrednio ani poÊrednio uczestniczyç, jako upowa˝-
nieni przedstawiciele, w projektowaniu, budowie,
sprzeda˝y ani konserwacji tych wyrobów. Nie wyklucza
to jednak mo˝liwoÊci wymiany informacji technicznej
pomi´dzy producentem a notyfikowanà jednostkà.

3. Notyfikowana jednostka i jej pracownicy powin-
ni przeprowadzaç próby sprawdzajàce, stosujàc naj-

wy˝szy poziom fachowoÊci zawodowej i kompetencji
technicznej.

4. Notyfikowana jednostka powinna dysponowaç
odpowiednià kadrà i posiadaç niezb´dne urzàdzenia
do nale˝ytego wykonywania administracyjnych i tech-
nicznych zadaƒ zwiàzanych ze sprawdzaniem; powin-
na równie˝ mieç dost´p do sprz´tu potrzebnego do
wykonywania kontroli specjalistycznych.

5. Personel odpowiedzialny za inspekcje powinien
posiadaç:

1) gruntowne przeszkolenie techniczne i zawodowe;

2) wystarczajàcà wiedz´ na temat wymagaƒ dotyczà-
cych przeprowadzanych prób oraz odpowiednie
doÊwiadczenie w przeprowadzaniu takich prób;

3) umiej´tnoÊç sporzàdzania certyfikatów, zapisów
i sprawozdaƒ wymaganych dla udokumentowania
przeprowadzanych prób.

6. Nale˝y zagwarantowaç bezstronnoÊç personelu
inspekcyjnego. Jego wynagrodzenie nie powinno byç
uzale˝nione od iloÊci przeprowadzonych prób ani od
ich rezultatów.

Rozdzia∏ 5

Oznakowanie CE

§ 47. 1. Oznakowanie CE, o którym mowa w § 5
ust. 2 i 3, powinno byç umieszczone na jednostkach
p∏ywajàcych, na ich elementach oraz na ich opakowa-
niu w widoczny, czytelny i trwa∏y sposób, o którym mo-
wa w § 11. 

2. Obok oznakowania CE na jednostkach p∏ywajà-
cych oraz na ich elementach nale˝y umieÊciç numer
identyfikacyjny notyfikowanej jednostki odpowiedzial-
nej za zastosowanie procedur, o których mowa w § 45.

3. Wzór oznakowania CE okreÊla za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.

4. Na jednostkach p∏ywajàcych i ich elementach nie
nale˝y umieszczaç oznakowaƒ lub napisów, które mo-
g∏yby wprowadziç w b∏àd strony trzecie co do oznako-
wania CE pod wzgl´dem znaczenia i formy. 

5. Dopuszcza si´ umieszczenie innych oznakowaƒ
na jednostkach p∏ywajàcych i ich elementach pod wa-
runkiem, ˝e nie spowodujà zmniejszenia widocznoÊci
i czytelnoÊci oznakowania CE.

Rozdzia∏ 6

Przepis koƒcowy

§ 48. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej. 

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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Rekreacyjne jednostki p∏ywajàce dzielà si´ na na-
st´pujàce kategorie projektowe:

1) Kategoria A — OCEANICZNA — jednostki zaprojek-
towane do dalekich rejsów, w warunkach wiatru sil-
niejszego ni˝ 8°B (stopni w skali Beauforta) i przy fa-
li o wysokoÊci znaczàcej przekraczajàcej 4 m; jed-
nostki te sà w znacznym stopniu samowystarczalne;

2) Kategoria B — PE¸NOMORSKA — jednostki zapro-
jektowane do rejsów pe∏nomorskich, w warunkach
wiatru o sile do 8°B w∏àcznie i przy fali o wysoko-
Êci znaczàcej do 4 m w∏àcznie;

3) Kategoria C — PRZYBRZE˚NA — jednostki za-
projektowane do rejsów po wodach przybrze˝-
nych, du˝ych zatokach, zalewach, jeziorach i rze-
kach, w warunkach wiatru o sile do 6°B w∏àcznie
i przy fali o wysokoÊci znaczàcej do 2 m w∏à-
cznie;

4) Kategoria D — NA WODY OS¸ONI¢TE — jednostki
zaprojektowane do rejsów na ma∏ych jeziorach,
rzekach i kana∏ach, w warunkach wiatru o sile
do 4°B w∏àcznie i przy fali o wysokoÊci znaczàcej
do 0,5 m w∏àcznie.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej z dnia 31 marca 2003 r. (poz. 857)

Za∏àcznik nr 1

KATEGORIE PROJEKTOWE JEDNOSTEK P¸YWAJÑCYCH

Kategoria projektowa Si∏a wiatru 
(skala Beauforta)

Znaczàca wysokoÊç fali
(H1/3, metry)

A — Oceaniczna ponad 8°B ponad 4 m

B — Pe∏nomorska do 8°B w∏àcznie do 4 m w∏àcznie

C — Przybrze˝na do 6°B w∏àcznie do 2 m w∏àcznie

D — Na wody os∏oni´te do 4°B w∏àcznie do 0,5 m w∏àcznie

Za∏àcznik nr 2

WZÓR OZNAKOWANIA CE

Oznakowanie CE sk∏ada si´ z liter „CE” o poni˝szych kszta∏tach:

W przypadku pomniejszania lub powi´kszania oznakowania CE nale˝y zachowaç proporcje podane na powy˝-
szym rysunku.

Elementy oznakowania CE powinny mieç t´ samà wysokoÊç, która nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 5 mm.

Po oznakowaniu CE nast´puje numer identyfikacyjny notyfikowanej jednostki, je˝eli bierze ona udzia∏ w kontro-
li produkcji.



1. Wewn´trzna kontrola produkcji — modu∏ A.

1.1. Wewn´trzna kontrola produkcji jest procedurà,
poprzez którà producent lub jego upowa˝niony
przedstawiciel zapewnia i oÊwiadcza, ˝e jednost-
ki p∏ywajàce spe∏niajà zasadnicze wymagania
okreÊlone w rozporzàdzeniu.

1.2. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
sporzàdza deklaracj´ zgodnoÊci i umieszcza na
jednostce p∏ywajàcej oznakowanie CE, o którym
mowa w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

1.3. Deklaracja zgodnoÊci, o której mowa w pkt 1.2,
powinna byç do∏àczona do:

1) instrukcji obs∏ugi jednostki p∏ywajàcej, o której
mowa w § 14 rozporzàdzenia;

2) elementów, o których mowa w § 2 rozporzà-
dzenia.

1.4. Deklaracja zgodnoÊci sporzàdzona w j´zykach,
o których mowa w § 14 rozporzàdzenia, zawiera:

1) nazw´ i pe∏ny adres producenta lub jego upo-
wa˝nionego przedstawiciela, który podaje na-
zw´ i adres producenta;

2) opis jednostki p∏ywajàcej lub jej elementu, za-
wierajàcy typ, numer seryjny, tam gdzie to ma
zastosowanie;

3) odniesienia do zastosowanych norm zharmo-
nizowanych lub innych specyfikacji zgodnoÊci,
których dotyczy deklaracja;

4) je˝eli ma to zastosowanie, odniesienie do cer-
tyfikatu zgodnoÊci wyrobu wzorcowego WE,
wydanego przez jednostk´ notyfikowanà;

5) je˝eli ma to zastosowanie, nazw´ i adres jed-
nostki notyfikowanej;

6) dane osoby uprawnionej do z∏o˝enia podpisu
w imieniu producenta lub jego upowa˝nione-
go przedstawiciela.

1.5. Przed sporzàdzeniem deklaracji zgodnoÊci pro-
ducent powinien sporzàdziç dokumentacj´ tech-
nicznà. Producent lub jego upowa˝niony przed-
stawiciel przechowuje jà, po wyprodukowaniu
ostatniej jednostki p∏ywajàcej lub jej elementu,
przez co najmniej 10 lat, w celu udost´pniania jej
do celów kontrolnych.

1.6. Dokumentacja techniczna, o której mowa
w pkt 1.5, powinna zawieraç wszystkie stosowne
dane i Êrodki u˝yte przez producenta dla zapew-
nienia, ̋ e jednostka p∏ywajàca lub jej elementy sà
zgodne z zasadniczymi wymaganiami okreÊlony-
mi w rozporzàdzeniu.

1.7. Dokumentacja techniczna powinna umo˝liwiaç
zrozumienie projektu, procesu produkcji i u˝ytko-
wania jednostki p∏ywajàcej lub jej elementu oraz
pozwoliç na ocen´ zgodnoÊci z wymaganiami
okreÊlonymi w rozporzàdzeniu.

1.8. Dokumentacja techniczna zawiera:
1) ogólny opis jednostki p∏ywajàcej lub jej ele-

mentu;
2) projekt koncepcyjny, rysunki wykonawcze

i z∏o˝eniowe, rysunki podzespo∏ów, schematy;
3) opisy i objaÊnienia konieczne dla zrozumienia

wymienionych rysunków, schematów oraz
sposobu u˝ytkowania wyrobu;

4) spis norm, o których mowa w § 44 rozporzà-
dzenia, zastosowanych w ca∏oÊci lub cz´Êcio-
wo, oraz opisy rozwiàzaƒ przyj´tych w celu
spe∏nienia zasadniczych wymagaƒ, je˝eli nor-
my, o których mowa w § 44 rozporzàdzenia, nie
zosta∏y zastosowane;

5) wyniki obliczeƒ projektowych i przeprowadzo-
nych prób;

6) sprawozdania z prób lub obliczenia dotyczàce
statecznoÊci, o której mowa w § 16 rozporzà-
dzenia, oraz dotyczàce p∏ywalnoÊci, o których
mowa w § 17—19 rozporzàdzenia.

1.9. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
przechowuje kopi´ deklaracji zgodnoÊci wraz
z dokumentacjà technicznà.

1.10. Producent powinien podjàç wszelkie niezb´dne
Êrodki, aby proces produkcji zapewnia∏ zachowa-
nie zgodnoÊci wyrobów z dokumentacjà tech-
nicznà, o której mowa w pkt 1.5—1.9, oraz z wy-
maganiami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu.

2. Wewn´trzna kontrola produkcji oraz próby —
modu∏ Aa.

2.1. Wewn´trzna kontrola produkcji oraz próby jest
procedurà okreÊlonà w module A, o której mowa
w pkt 1, oraz zawierajàcà dodatkowe wymagania,
okreÊlone w pkt 2.2 i 2.3.

2.2. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
powinien na jednej lub kilku wykonanych jed-
nostkach p∏ywajàcych przeprowadziç jednà lub
wi´cej z nast´pujàcych prób, równowa˝nych ob-
liczeƒ lub kontroli:
1) próba statecznoÊci, zgodnie z § 16 rozporzà-

dzenia oraz
2) próba p∏ywalnoÊci, zgodnie z § 17—19 rozpo-

rzàdzenia.
2.3. Próby, obliczenia lub kontrole, o których mowa

w pkt 2.2, powinny byç przeprowadzone na odpo-
wiedzialnoÊç notyfikowanej jednostki wybranej
przez producenta. Producent nanosi podczas pro-
dukcji numer identyfikacyjny tej notyfikowanej
jednostki, na jej odpowiedzialnoÊç.

3. Badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu WE
— modu∏ B.

3.1. Badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu WE
jest procedurà, poprzez którà notyfikowana jed-
nostka zapewnia i oÊwiadcza, ˝e wzorzec wyrobu
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okre-
Êlonymi w rozporzàdzeniu.
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3.2. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
sk∏ada w wybranej przez siebie notyfikowanej
jednostce wniosek o przeprowadzenie badania
reprezentatywnego wzorca wyrobu WE.

3.3. Wniosek, o którym mowa w pkt 3.2, powinien za-
wieraç:

1) nazw´ i adres producenta, a w przypadku gdy
wniosek sk∏ada jego upowa˝niony przedstawi-
ciel, dodatkowo jego nazw´ i adres;

2) oÊwiadczenie, ˝e taki sam wniosek nie zosta∏
z∏o˝ony w innej jednostce notyfikowanej;

3) dokumentacj´ technicznà, o której mowa
w pkt 1.5—1.9.

3.4. Wnioskodawca przekazuje do dyspozycji notyfi-
kowanej jednostki jednostk´ p∏ywajàcà lub jej
element reprezentatywny dla badanej produkcji,
zwany dalej „wzorcem wyrobu”. Wzorzec wyro-
bu mo˝e reprezentowaç kilka wariantów danej
jednostki p∏ywajàcej lub jej elementu, pod wa-
runkiem, ˝e ró˝nice mi´dzy nimi nie majà wp∏y-
wu na poziom bezpieczeƒstwa i na inne wymaga-
nia dotyczàce ich funkcjonowania.

3.5. Notyfikowana jednostka mo˝e za˝àdaç dalszych
jednostek p∏ywajàcych lub jej elementów, je˝eli
sà one niezb´dne do przeprowadzenia prób.

3.6. Dokumentacja techniczna powinna umo˝liwiç
ocen´ zgodnoÊci jednostki p∏ywajàcej lub jej ele-
mentu z wymaganiami okreÊlonymi w rozporzà-
dzeniu. Powinna ona przedstawiaç projekt, pro-
ces produkcji i sposób dzia∏ania jednostki p∏ywa-
jàcej lub jej elementu w zakresie niezb´dnym dla
takiej oceny.

3.7. Notyfikowana jednostka powinna:

1) zbadaç dokumentacj´ technicznà, sprawdziç,
czy wzorzec wyrobu jest zgodny z dokumenta-
cjà technicznà, oraz okreÊliç elementy, które
zosta∏y zaprojektowane zgodnie z wymagania-
mi norm, o których mowa w § 44 rozporzàdze-
nia, a tak˝e elementy zaprojektowane bez za-
stosowania wymagaƒ tych norm;

2) przeprowadziç lub zleciç przeprowadzenie od-
powiedniej kontroli i prób niezb´dnych dla
sprawdzenia, czy przyj´te przez producenta
rozwiàzania spe∏niajà zasadnicze wymagania
okreÊlone w rozporzàdzeniu, w przypadku gdy
normy, o których mowa w § 44 rozporzàdzenia,
nie zosta∏y zastosowane;

3) przeprowadziç lub zleciç przeprowadzenie od-
powiedniej kontroli i prób niezb´dnych dla
sprawdzenia, czy producent zastosowa∏ odpo-
wiednie normy, w przypadku ich zastosowa-
nia;

4) uzgodniç z wnioskodawcà miejsce przeprowa-
dzenia niezb´dnych kontroli i prób.

3.8. Je˝eli wzorzec wyrobu jest zgodny z wymagania-
mi okreÊlonymi w rozporzàdzeniu, notyfikowana
jednostka wydaje wnioskodawcy Êwiadectwo ba-
dania reprezentatywnego wzorca wyrobu WE,
które powinno zawieraç nazw´ i adres producen-

ta, wynik badania, warunki wa˝noÊci i dane nie-
zb´dne do identyfikacji zatwierdzonego wzorca
wyrobu.

3.9. Do Êwiadectwa badania reprezentatywnego
wzorca wyrobu WE powinien byç do∏àczony spis
dokumentacji technicznej, którego kopi´ zatrzy-
muje notyfikowana jednostka.

3.10. Je˝eli notyfikowana jednostka odmówi produ-
centowi wydania Êwiadectwa badania reprezen-
tatywnego wzorca wyrobu WE, powinna szcze-
gó∏owo uzasadniç decyzj´ tej odmowy.

3.11. Wnioskodawca poinformuje notyfikowanà jed-
nostk´, przechowujàcà dokumentacj´ technicz-
nà, w zwiàzku z badaniem reprezentatywnego
wzorca wyrobu WE, o wszelkich zmianach za-
twierdzonego wyrobu, które wymagajà dodatko-
wego zatwierdzenia, o ile zmiany te wp∏ywajà na
zgodnoÊç z zasadniczymi wymaganiami lub okre-
Êlonymi warunkami u˝ytkowania jednostki p∏y-
wajàcej lub jej elementu. Dodatkowe zatwierdze-
nie jest wydawane w postaci uzupe∏nienia do
oryginalnego Êwiadectwa badania reprezenta-
tywnego wzorca wyrobu WE.

3.12. Notyfikowana jednostka udost´pnia innym noty-
fikowanym jednostkom informacje dotyczàce
wydanych oraz wycofanych Êwiadectw badania
reprezentatywnych wzorców wyrobów WE.

3.13. Inne notyfikowane jednostki, o których mowa
w pkt 3.12, mogà otrzymaç kopie Êwiadectw ba-
dania reprezentatywnych wzorców wyrobów WE
oraz uzupe∏nieƒ do nich w formie za∏àczników.

3.14. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
powinien przechowywaç kopie Êwiadectw bada-
nia reprezentatywnych wzorców wyrobów WE
i uzupe∏nieƒ do nich, wraz z dokumentacjà tech-
nicznà, przez co najmniej 10 lat od wyprodukowa-
nia ostatniej jednostki p∏ywajàcej lub jej elemen-
tu.

4. Zapewnienie zgodnoÊci wyrobu z reprezenta-
tywnym wzorcem wyrobu — modu∏ C.

4.1. Zapewnienie zgodnoÊci wyrobu z reprezentatyw-
nym wzorcem wyrobu jest procedurà, poprzez
którà producent lub jego upowa˝niony przedsta-
wiciel zapewnia i oÊwiadcza, ˝e jednostka p∏ywa-
jàca lub jej elementy sà zgodne z wzorcem wyro-
bu, okreÊlonym w Êwiadectwie badania repre-
zentatywnego wzorca wyrobu WE, i spe∏niajà wy-
magania okreÊlone w rozporzàdzeniu.

4.2. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
sporzàdza deklaracj´ zgodnoÊci, o której mowa
w pkt 1.3 i 1.4, i umieszcza na jednostce p∏ywajà-
cej lub jej elementach oznakowanie CE, o którym
mowa w § 47 rozporzàdzenia. 

4.3. Producent powinien podjàç wszelkie niezb´dne
Êrodki, aby proces produkcji zapewnia∏ zachowa-
nie zgodnoÊci jednostki p∏ywajàcej lub jej ele-
mentów z wzorcem wyrobu, okreÊlonym w Êwia-
dectwie badania reprezentatywnego wzorca wy-
robu WE, oraz z wymaganiami okreÊlonymi
w rozporzàdzeniu.
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4.4. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
powinien przechowywaç kopie Êwiadectw bada-
nia reprezentatywnych wzorców wyrobów WE
i uzupe∏nieƒ do nich, wraz z dokumentacjà tech-
nicznà, o której mowa w pkt 1.5—1.9, przez co
najmniej 10 lat od daty wyprodukowania ostat-
niej jednostki p∏ywajàcej lub jej elementu.

5. Zapewnienie jakoÊci produkcji — modu∏ D.

5.1. Zapewnienie jakoÊci produkcji jest procedurà,
poprzez którà producent spe∏niajàcy wymagania,
o których mowa w pkt 5.3, zapewnia i oÊwiadcza,
˝e dana jednostka p∏ywajàca lub jej elementy sà
zgodne z wzorcem wyrobu, okreÊlonym w Êwia-
dectwie badania reprezentatywnego wzorca wy-
robu WE, i spe∏niajà wymagania okreÊlone w roz-
porzàdzeniu.

5.2. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
sporzàdza deklaracj´ zgodnoÊci, o której mowa
w pkt 1.3 i 1.4, i umieszcza na jednostce p∏ywajà-
cej lub jej elementach oznakowanie CE, o którym
mowa w § 47 rozporzàdzenia. Oznakowaniu CE
powinien towarzyszyç numer identyfikacyjny no-
tyfikowanej jednostki odpowiedzialnej za nadzór.

5.3. Producent stosuje zatwierdzony system jakoÊci
produkcji, inspekcji koƒcowych i prób, a tak˝e
podlega nadzorowi notyfikowanej jednostki.

5.4. Producent sk∏ada w wybranej przez siebie notyfi-
kowanej jednostce wniosek o dokonanie oceny
swojego systemu jakoÊci dla danej jednostki p∏y-
wajàcej lub jej elementów.

5.5. Wniosek, o którym mowa w pkt 5.4, powinien za-
wieraç:

1) dane na temat przewidywanej kategorii jed-
nostki p∏ywajàcej;

2) dokumentacj´ dotyczàcà systemu jakoÊci;

3) tam, gdzie ma to zastosowanie, dokumentacj´
technicznà, o której mowa w pkt 1.5—1.9, za-
twierdzonego wzorca wyrobu oraz kopi´ Êwia-
dectwa badania reprezentatywnego wzorca
wyrobu WE.

5.6. System jakoÊci powinien zapewniaç zgodnoÊç
jednostki p∏ywajàcej lub jej elementu z wzorcem
wyrobu, okreÊlonym w Êwiadectwie badania re-
prezentatywnego wzorca wyrobu WE, oraz z wy-
maganiami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu.

5.7. Ârodki, wymagania i zasady przyj´te przez produ-
centa powinny byç udokumentowane w sposób
systematyczny i uporzàdkowany w formie ksiàg
jakoÊci, procedur i instrukcji. Dokumentacja sys-
temu jakoÊci powinna umo˝liwiaç spójnà analiz´
programów i planów jakoÊci oraz sprawozdaƒ.

5.8. Dokumentacja systemu jakoÊci zawiera opis:

1) celów dotyczàcych systemu jakoÊci, struktury
organizacyjnej, zakresu kompetencji i upraw-
nieƒ kierownictwa w odniesieniu do jakoÊci
jednostki p∏ywajàcej lub jej elementu;

2) sposobu produkcji, technik kontroli i zapew-
nienia jakoÊci, ciàg∏ych lub regularnie podej-
mowanych dzia∏aƒ w dziedzinie jakoÊci;

3) kontroli i prób przeprowadzanych przed, pod-
czas i po zakoƒczeniu produkcji oraz cz´stotli-
woÊç ich przeprowadzania;

4) zapisów z kontroli jakoÊci, takich jak sprawoz-
dania z inspekcji, dane z prób i kalibrowania,
dane o kwalifikacjach zaanga˝owanego perso-
nelu;

5) Êrodków stosowanych do nadzoru dla osià-
gni´cia wymaganej jakoÊci jednostki p∏ywajà-
cej lub jej elementu oraz skutecznego funkcjo-
nowania systemu jakoÊci.

5.9. Notyfikowana jednostka ocenia system jakoÊci
w celu stwierdzenia w formie decyzji, czy spe∏nia
wymagania, o których mowa w pkt 5.6, przyjmu-
jàc, ˝e wymagania te zosta∏y spe∏nione, przy za-
stosowaniu norm zharmonizowanych dotyczà-
cych systemów jakoÊci.

5.10. W sk∏ad zespo∏u audytorów powinna wchodziç
przynajmniej jedna osoba z doÊwiadczeniem
w ocenianiu zagadnieƒ technicznych dotyczà-
cych danej jednostki p∏ywajàcej lub jej elementu.
Procedura oceny powinna obejmowaç inspekcj´
w zak∏adzie producenta.

5.11. Producent powinien zostaç powiadomiony
o podj´tej decyzji, o której mowa w pkt 5.9. Po-
wiadomienie to powinno zawieraç wnioski z prze-
prowadzonych badaƒ oraz uzasadnienie podj´tej
decyzji.

5.12. Producent wype∏nia zobowiàzania wynikajàce
z zatwierdzonego systemu jakoÊci i zapewnia
utrzymywanie go tak, aby by∏ on w∏aÊciwy i sku-
teczny.

5.13. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
informuje notyfikowanà jednostk´, która zatwier-
dzi∏a system jakoÊci, o wszelkich zamierzonych
modyfikacjach tego systemu.

5.14. Notyfikowana jednostka bada proponowane
zmiany i decyduje, czy tak zmodyfikowany sys-
tem jakoÊci spe∏nia wymagania, o których mowa
w pkt 5.6, oraz czy konieczna jest powtórna oce-
na.

5.15. Notyfikowana jednostka powiadamia producen-
ta o podj´tej decyzji. Powiadomienie to powinno
zawieraç wnioski z przeprowadzonych badaƒ
i uzasadnienie decyzji.

5.16. Celem nadzoru prowadzonego na odpowiedzial-
noÊç notyfikowanej jednostki jest upewnienie
si´, czy producent wype∏nia swe zobowiàzania,
wynikajàce z zatwierdzonego systemu jakoÊci.

5.17. Producent powinien umo˝liwiç notyfikowanej
jednostce dost´p do stanowisk produkcyjnych,
kontroli i prób oraz magazynów, w celu przepro-
wadzenia inspekcji, oraz udost´pniç niezb´dne
informacje, a w szczególnoÊci:

1) dokumentacj´ systemu jakoÊci, o której mowa
w pkt 5.7;

2) zapisy kontroli jakoÊci, takie jak sprawozdania
z inspekcji, dane z prób i kalibrowania, dane
o kwalifikacjach zaanga˝owanego personelu.
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5.18. Notyfikowana jednostka przeprowadza okresowe
kontrole celem upewnienia si´, czy producent
utrzymuje i stosuje system jakoÊci oraz przekazu-
je producentowi sprawozdania z takich kontroli.

5.19. Notyfikowana jednostka mo˝e przeprowadzaç
u producenta niezapowiedziane wizytacje. Pod-
czas takich wizytacji notyfikowana jednostka mo-
˝e przeprowadziç lub spowodowaç przeprowa-
dzenie badaƒ celem sprawdzenia, czy system ja-
koÊci funkcjonuje prawid∏owo. Notyfikowana
jednostka przedstawia producentowi sprawozda-
nie z takich wizytacji, a w przypadku przeprowa-
dzenia badaƒ, ich wyniki.

5.20. Producent powinien przechowywaç do wglàdu,
przez co najmniej 10 lat od wyprodukowania
ostatniej jednostki p∏ywajàcej lub jej elementu,
nast´pujàce dokumenty:

1) dotyczàce systemu jakoÊci, o których mowa
w pkt 5.7;

2) zmiany i modyfikacje systemu jakoÊci, o któ-
rych mowa w pkt 5.13; 

3) decyzje i sprawozdania notyfikowanej jednost-
ki, o których mowa w pkt 5.14, 5.18 i 5.19.

5.21. Notyfikowana jednostka powinna udost´pniaç
innym notyfikowanym jednostkom informacje
o decyzjach dotyczàcych wydanych oraz wycofa-
nych zatwierdzeƒ systemów jakoÊci.

6. Weryfikacja wyrobu — modu∏ F.

6.1. Weryfikacja wyrobu jest procedurà, poprzez którà
producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
zapewnia i oÊwiadcza, ˝e jednostka p∏ywajàca lub
jej element sà zgodne z wzorcem wyrobu, okre-
Êlonym w Êwiadectwie badania reprezentatywne-
go wzorca wyrobu WE, oraz spe∏niajà zasadnicze
wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu.

6.2. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
sporzàdza deklaracj´ zgodnoÊci, o której mowa
w pkt 1.3 i 1.4, i umieszcza na jednostce p∏ywajà-
cej lub jej elemencie oznakowanie CE, o którym
mowa w § 47 rozporzàdzenia.

6.3. Producent podejmuje wszelkie konieczne Êrodki,
aby proces produkcji zapewni∏ zgodnoÊç jednost-
ki p∏ywajàcej lub jej elementu z wzorcem wyrobu,
okreÊlonym w Êwiadectwie badania reprezenta-
tywnego wzorca wyrobu WE, oraz aby spe∏nia∏y
one wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu. 

6.4. Notyfikowana jednostka przeprowadza odpo-
wiednie badania i próby celem sprawdzenia
zgodnoÊci jednostki p∏ywajàcej lub jej elementu
z wymaganiami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu,
sprawdzajàc albo ka˝dà jednostk´ p∏ywajàcà lub
jej element, jak okreÊlono w pkt 6.6—6.7, albo lo-
sowo wybranà jednostk´ p∏ywajàcà lub jej ele-
ment, jak okreÊlono w pkt 6.9—6.13, zgodnie
z wyborem producenta.

6.5. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
przechowuje kopi´ Êwiadectwa badania repre-
zentatywnego wzorca wyrobu WE przez co naj-
mniej 10 lat od daty wyprodukowania ostatniej
jednostki p∏ywajàcej lub jej elementu.

6.6. Ka˝da jednostka p∏ywajàca lub jej elementy sà
oddzielnie badane i poddawane próbom okreÊlo-
nym w normach, o których mowa w § 44 rozpo-
rzàdzenia, lub sà poddawane równowa˝nym pró-
bom, w celu sprawdzenia zgodnoÊci jednostki
p∏ywajàcej lub jej elementu z wzorcem wyrobu
okreÊlonym w Êwiadectwie badania reprezenta-
tywnego wzorca wyrobu WE oraz z wymagania-
mi okreÊlonymi w rozporzàdzeniu.

6.7. Notyfikowana jednostka nanosi lub zleca nanie-
sienie swojego numeru identyfikacyjnego na ka˝-
dà zatwierdzonà jednostk´ p∏ywajàcà lub jej ele-
ment oraz sporzàdza pisemne Êwiadectwo zgod-
noÊci w oparciu o przeprowadzone próby.

6.8. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
powinien przedstawiaç na ˝àdanie Êwiadectwo
zgodnoÊci wystawione przez notyfikowanà jed-
nostk´.

6.9. Producent przedstawia do badaƒ jednostki p∏y-
wajàce lub jej elementy w postaci jednolitej par-
tii i podejmuje wszelkie konieczne Êrodki, aby
proces produkcji zapewnia∏ jednolitoÊç ka˝dej
wyprodukowanej partii.

6.10. W celu sprawdzenia nale˝y przedstawiç wszyst-
kie jednostki p∏ywajàce lub ich elementy w for-
mie jednolitej partii. Z ka˝dej partii zostaje wybra-
na losowo próbka. Próbka ta jest badana i podda-
wana próbom okreÊlonym w normach, o których
mowa w § 44 rozporzàdzenia, lub jest poddawa-
na równowa˝nym próbom, w celu sprawdzenia
zgodnoÊci z wymaganiami okreÊlonymi w rozpo-
rzàdzeniu, a tak˝e w celu stwierdzenia, czy partia
zostanie przyj´ta czy odrzucona.

6.11. Na procedur´ losowà, o której mowa w pkt 6.10,
sk∏adajà si´:

1) stosowana metoda statystyczna;

2) plan pobierania próbek i opis jego realizacji.

6.12. W przypadku zatwierdzenia partii, notyfikowana
jednostka nanosi lub zleca naniesienie swojego
numeru identyfikacyjnego na ka˝dà zatwierdzonà
jednostk´ p∏ywajàcà lub jej element oraz sporzà-
dza pisemne Êwiadectwo zgodnoÊci w oparciu
o przeprowadzone próby. 

6.13. Je˝eli partia zostaje odrzucona, notyfikowana
jednostka lub w∏aÊciwe w∏adze powinny podjàç
stosowne Êrodki, aby zapobiec wprowadzaniu jej
do obrotu. W przypadku cz´stego odrzucania par-
tii, notyfikowana jednostka mo˝e zawiesiç wery-
fikacj´ losowà.

6.14. Producent mo˝e oznaczyç jednostk´ p∏ywajàcà
lub jej element podczas procesu produkcji nume-
rem identyfikacyjnym notyfikowanej jednostki na
jej odpowiedzialnoÊç.

7. Weryfikacja jednostkowa — modu∏ G.

7.1. Weryfikacja jednostkowa jest procedurà, poprzez
którà producent zapewnia i oÊwiadcza, ˝e jed-
nostka p∏ywajàca lub jej element, dla których zo-
sta∏o wydane Êwiadectwo zgodnoÊci, o którym
mowa w pkt 7.4, jest zgodny z wymaganiami
okreÊlonymi w rozporzàdzeniu.
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7.2. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
sporzàdza deklaracj´ zgodnoÊci, o której mowa
w pkt 1.3 i 1.4, i umieszcza na jednostce p∏ywajà-
cej lub jej elemencie oznakowanie CE, o którym
mowa w § 47 rozporzàdzenia. 

7.3. Notyfikowana jednostka bada jednostk´ p∏ywajà-
cà lub jej element oraz przeprowadza próby okre-
Êlone w normach, o których mowa w § 44 rozpo-
rzàdzenia, lub próby równowa˝ne, w celu spraw-
dzenia zgodnoÊci z wymaganiami okreÊlonymi
w rozporzàdzeniu.

7.4. Notyfikowana jednostka nanosi lub zleca nanie-
sienie swojego numeru identyfikacyjnego na za-
twierdzonej jednostce p∏ywajàcej lub jej elemen-
cie oraz sporzàdza pisemne Êwiadectwo zgodno-
Êci w oparciu o przeprowadzone próby.

7.5. Dokumentacja techniczna, o której mowa
w pkt 1.5—1.9, powinna umo˝liwiaç zrozumienie
projektu, procesu produkcji i u˝ytkowania jed-
nostki p∏ywajàcej lub jej elementu oraz pozwoliç
na ocen´ zgodnoÊci z wymaganiami okreÊlonymi
w rozporzàdzeniu.

8. Pe∏ne zapewnienia jakoÊci — modu∏ H.

8.1. Pe∏ne zapewnienie jakoÊci jest procedurà, po-
przez którà producent, który spe∏nia wymagania,
o których mowa w pkt 8.3, zapewnia i oÊwiadcza,
˝e jednostki p∏ywajàce lub ich elementy spe∏nia-
jà wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu.

8.2. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
sporzàdza deklaracj´ zgodnoÊci, o której mowa
w pkt 1.3 i 1.4, i umieszcza na jednostce p∏ywajà-
cej lub jej elemencie oznakowanie CE, o którym
mowa w § 47 rozporzàdzenia. Za oznakowaniem
CE nale˝y umieÊciç numer identyfikacyjny notyfi-
kowanej jednostki odpowiedzialnej za nadzór.

8.3. Producent powinien stosowaç zatwierdzony sys-
tem jakoÊci dotyczàcy projektowania, produkcji,
inspekcji koƒcowych i prób, a tak˝e podlega nad-
zorowi notyfikowanej jednostki.

8.4. Producent sk∏ada w notyfikowanej jednostce
wniosek o dokonanie oceny swojego systemu ja-
koÊci. Wniosek powinien zawieraç:

1) dane na temat przewidywanej kategorii jed-
nostki p∏ywajàcej;

2) dokumentacj´ dotyczàcà systemu jakoÊci.

8.5. System jakoÊci powinien zapewniaç zgodnoÊç
jednostek p∏ywajàcych lub ich elementów z wy-
maganiami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu.

8.6. Wszystkie Êrodki, wymagania i zasady przyj´te
przez producenta powinny byç udokumentowa-
ne w sposób systematyczny i uporzàdkowany,
w formie ksiàg jakoÊci, procedur i instrukcji. Do-
kumentacja systemu jakoÊci powinna umo˝liwiaç
spójnà analiz´ programów i planów jakoÊci oraz
sprawozdaƒ.

8.7. Dokumentacja, o której mowa w pkt 8.6, zawiera
w szczególnoÊci opis:

1) celów systemu jakoÊci, struktury organizacyj-
nej, zakresu kompetencji i uprawnieƒ kierow-

nictwa w odniesieniu do jakoÊci jednostki p∏y-
wajàcej lub jej elementu;

2) technicznej specyfikacji projektu, ∏àcznie z za-
stosowanymi normami, a tak˝e, o ile normy,
o których mowa w § 44 rozporzàdzenia, nie sà
stosowane w ca∏oÊci, Êrodków przewidzianych
dla zapewnienia, ˝e sà spe∏nione zasadnicze
wymagania, okreÊlone w rozporzàdzeniu;

3) technik oraz ciàg∏ych lub systematycznie po-
dejmowanych dzia∏aƒ, wykorzystywanych
przy projektowaniu jednostek p∏ywajàcych da-
nej kategorii, dotyczàcych opracowania
i sprawdzania projektów;

4) sposobu produkcji, technik kontroli i zapew-
nienia jakoÊci, ciàg∏ych lub regularnie podej-
mowanych dzia∏aƒ w dziedzinie jakoÊci;

5) kontroli i prób przeprowadzanych przed, pod-
czas i po zakoƒczeniu produkcji oraz cz´stotli-
woÊç ich dokonywania;

6) zapisów z kontroli jakoÊci, takich jak sprawozda-
nia z inspekcji, dane z prób i kalibrowania, dane
o kwalifikacjach zaanga˝owanego personelu;

7) Êrodków stosowanych do nadzoru nad utrzy-
mywaniem wymaganej jakoÊci jednostki p∏y-
wajàcej lub jej elementu oraz skutecznym funk-
cjonowaniem systemu jakoÊci.

8.8. Notyfikowana jednostka ocenia system jakoÊci
w celu okreÊlenia, czy spe∏nia on wymagania,
o których mowa w pkt 8.5—8.7, przyjmujàc, ˝e
wymagania dotyczàce systemu jakoÊci zosta∏y
spe∏nione, jeÊli zastosowano odpowiednià nor-
m´ zharmonizowanà.

8.9. W sk∏ad zespo∏u audytorów powinna wchodziç
przynajmniej jedna osoba z doÊwiadczeniem
w ocenianiu zagadnieƒ technicznych dotyczà-
cych danej jednostki p∏ywajàcej lub jej elementu.
Procedura oceny systemu jakoÊci powinna obej-
mowaç inspekcj´ w zak∏adzie producenta.

8.10. Producent powinien zostaç powiadomiony
o podj´tej decyzji. Powiadomienie to powinno za-
wieraç wnioski z przeprowadzonych badaƒ oraz
uzasadnienie podj´tej decyzji.

8.11. Producent wype∏nia zobowiàzania wynikajàce
z zatwierdzonego systemu jakoÊci i zapewnia
utrzymywanie go tak, aby by∏ on w∏aÊciwy i sku-
teczny.

8.12. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
informuje notyfikowanà jednostk´, która zatwier-
dzi∏a system jakoÊci, o wszelkich zamierzonych
modyfikacjach tego systemu.

8.13. Notyfikowana jednostka bada proponowane
zmiany i decyduje, czy tak zmodyfikowany sys-
tem spe∏nia wymagania, o których mowa
w pkt 8.5—8.7, oraz czy konieczna jest powtórna
ocena.

8.14. Notyfikowana jednostka powiadamia producen-
ta o podj´tej decyzji. Powiadomienie to powinno
zawieraç wnioski z przeprowadzonych badaƒ
i uzasadnienie decyzji.
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8.15. Celem nadzoru prowadzonego na odpowiedzial-
noÊç notyfikowanej jednostki jest upewnienie
si´, czy producent wype∏nia swoje zobowiàzania,
wynikajàce z zatwierdzonego systemu jakoÊci.

8.16. Producent powinien umo˝liwiç notyfikowanej
jednostce dost´p do stanowisk produkcyjnych,
kontroli i prób, oraz magazynów, w celu przepro-
wadzenia inspekcji, oraz udost´pniç wszystkie
niezb´dne informacje, a w szczególnoÊci:

1) dokumentacj´ systemu jakoÊci, o której mowa
w pkt 8.6 i 8.7;

2) zapisy z kontroli jakoÊci, które sà przewidziane
w procesie projektowania obj´tym systemem
jakoÊci, takie jak: wyniki analiz, obliczeƒ, prób;

3) zapisy z kontroli jakoÊci, które sà przewidziane
w procesie produkcji obj´tym systemem jako-
Êci, takich jak: sprawozdania z inspekcji, dane
z prób i kalibrowania, dane o kwalifikacjach za-
anga˝owanego personelu.

8.17. Notyfikowana jednostka przeprowadza okresowe
kontrole celem upewnienia si´, ˝e producent
utrzymuje i stosuje system jakoÊci oraz przeka-
zuje producentowi sprawozdania z takich kon-
troli.

8.18. Notyfikowana jednostka mo˝e przeprowadzaç
u producenta niezapowiedziane wizytacje. Pod-
czas takich wizytacji notyfikowana jednostka mo-
˝e, je˝eli jest to konieczne, przeprowadziç lub
spowodowaç przeprowadzenie badaƒ celem
sprawdzenia, czy system jakoÊci funkcjonuje pra-
wid∏owo. Notyfikowana jednostka przedstawia
producentowi sprawozdanie z takich wizytacji,
a w przypadku przeprowadzenia badaƒ, ich wyni-
ki.

8.19. Producent powinien przechowywaç do wglàdu,
przez co najmniej 10 lat od wyprodukowania
ostatniej jednostki p∏ywajàcej lub jej elementu,
nast´pujàce dokumenty:

1) dotyczàce systemu jakoÊci, o których mowa
w pkt 8.6 i 8.7;

2) zmiany i modyfikacje systemu jakoÊci, o któ-
rych mowa w pkt 8.12;

3) decyzje i sprawozdania notyfikowanej jednost-
ki, o których mowa w pkt 8.14, 8.17 i 8.18.

8.20. Notyfikowana jednostka powinna przekazywaç
innym notyfikowanym jednostkom informacje
dotyczàce wydanych oraz wycofanych zatwier-
dzeƒ systemów jakoÊci.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 10 kwietnia 2003 r.

w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla maszyn i elementów bezpieczeƒstwa2)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) zarzàdza si´,
co nast´puje: 

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia dotyczàce projektowania i wyko-
nywania maszyn i elementów bezpieczeƒstwa
wprowadzanych do obrotu oddzielnie; 

2) warunki i tryb dokonywania oceny zgodnoÊci ma-
szyn i elementów bezpieczeƒstwa;

3) treÊç deklaracji zgodnoÊci;

4) procedury oceny zgodnoÊci;

5) minimalne kryteria, jakie powinny byç uwzgl´dnio-
ne przy notyfikowaniu jednostek;

6) rodzaje maszyn i elementów bezpieczeƒstwa, dla
których jest wymagany udzia∏ jednostki notyfiko-
wanej, w trakcie przeprowadzania procedury oce-
ny zgodnoÊci; 

7) sposób oznakowania maszyn i elementów bezpie-
czeƒstwa;

8) wzór oznakowania CE. 

§ 2. 1. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do: 

1) maszyn, których jedynym êród∏em nap´du jest si∏a
mi´Êni ludzkich, z wyjàtkiem maszyn u˝ywanych
do podnoszenia i opuszczania ∏adunków; 

2) wyrobów medycznych, które majà bezpoÊredni
kontakt z pacjentem; 

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postano-
wienia dyrektywy Unii Europejskiej 98/37/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. w sprawie zbli˝enia prawa paƒstw
cz∏onkowskich, dotyczàcego maszyn, zmienionej dyrekty-
wà Unii Europejskiej 98/79/WE.


