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Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagaƒ dla urzàdzeƒ ciÊnieniowych
i zespo∏ów urzàdzeƒ ciÊnieniowych (Dz. U. Nr 99,
poz. 912) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wzór znaku CE.”;

2) w § 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) scalania urzàdzeƒ ciÊnieniowych w zespo∏y
w miejscu ich u˝ytkowania na odpowiedzial-
noÊç u˝ytkownika, jak ma to miejsce w przy-
padku instalacji przemys∏owych.”;

3) w § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wzór znaku CE okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.”;

4) w § 13 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) grupa 1 — obejmuje p∏yny niebezpieczne:

a) wybuchowe,

b) skrajnie ∏atwo palne,

c) wysoce ∏atwo palne,

d) ∏atwo palne, w przypadku gdy najwy˝sza
dopuszczalna temperatura jest wy˝sza ni˝
temperatura zap∏onu,

e) bardzo toksyczne,

f) toksyczne,

g) o w∏aÊciwoÊciach utleniajàcych

— okreÊlone w przepisach dotyczàcych kryte-
riów i sposobu klasyfikacji substancji i prepa-
ratów niebezpiecznych;”;

5) w § 62 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zespo∏y urzàdzeƒ ciÊnieniowych przeznaczone
do wytwarzania ciep∏ej wody, o których mowa
w § 10 ust. 2, w celu oceny wymagaƒ, wymie-
nionych w § 34—37, w § 48, w § 52 ust. 2 pkt 1
i 4, poddaje si´ procedurze oceny zgodnoÊci,
stosujàc badanie projektu WE — modu∏ B1, al-
bo pe∏ne zapewnienie jakoÊci — modu∏ H,
o których mowa odpowiednio w pkt 4 i 12 za-
∏àcznika nr 3 do rozporzàdzenia.”;

6) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozpo-
rzàdzenia;

7) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia w tablicy 4
„Zbiorniki, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2
lit. b rozporzàdzenia” „Uwaga” otrzymuje brzmie-
nie:

„Uwaga: W procedurze oceny zgodnoÊci nale˝y
uwzgl´dniç wymagania okreÊlone w § 62 ust. 3
rozporzàdzenia.”;

8) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia w pkt 12.3.2.2
ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Êrodków monitorujàcych osiàganie wymaga-
nej konstrukcji urzàdzenia ciÊnieniowego, ja-
koÊci oraz skutecznoÊci funkcjonowania syste-
mu jakoÊci.”.

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

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 22 lipca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla urzàdzeƒ ciÊnieniowych 
i zespo∏ów urzàdzeƒ ciÊnieniowych

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170,
poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631,
Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 896 i 899 i Nr 96, poz. 959.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 22 lipca 2004 r. (poz. 1818)

WZÓR ZNAKU CE

Znak CE sk∏ada si´ z liter o poni˝szych kszta∏tach:

W przypadku pomniejszenia lub powi´kszenia znaku CE nale˝y zachowaç proporcje podane na powy˝szym
rysunku.

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


