
Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o substancjach zubo˝ajàcych warstw´ ozo-
nowà (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe wymaga-
nia, jakie muszà byç spe∏nione przy dokonywaniu
sprawdzania szczelnoÊci urzàdzeƒ i instalacji zawiera-
jàcych powy˝ej 3 kg substancji kontrolowanych, zwa-
nych dalej „urzàdzeniami”.

§ 2. Podczas dokonywania sprawdzania szczelno-
Êci urzàdzeƒ wykonuje si´ nast´pujàce czynnoÊci:

1) wst´pne, zwiàzane z dzia∏aniem urzàdzenia;

2) kontrol´ dokumentacji urzàdzenia;

3) ogólne ogl´dziny zewn´trzne;

4) przeglàd przyrzàdów zabezpieczajàcych; 

5) kontrol´ korozji poszczególnych elementów urzà-
dzeƒ; 

6) wykrywanie nieszczelnoÊci;

7) prób´ szczelnoÊci — je˝eli zachodzi taka koniecz-
noÊç.

§ 3. CzynnoÊci wst´pne zwiàzane z dzia∏aniem
urzàdzeƒ obejmujà uzyskanie od osoby odpowiedzial-
nej za eksploatacj´ urzàdzeƒ informacji o ich stanie,
ewentualnych usterkach i nieszczelnoÊciach.

§ 4. 1. W ramach kontroli dokumentacji urzàdzenia
sprawdza si´ zgodnoÊç elementów urzàdzenia zawie-
rajàcych substancje kontrolowane ze schematem oraz
ich rozmieszczenie.

2. W przypadku stwierdzenia braku schematu
stwierdza si´ koniecznoÊç jego wykonania lub uzupe∏-
nienia.

§ 5. Ogólne ogl´dziny zewn´trzne urzàdzenia oce-
niajàce prawid∏owoÊç jego dzia∏ania obejmujà,
w szczególnoÊci, sprawdzenie:

1) parametrów dzia∏ania urzàdzenia odnoszàcych si´
do czynnika ch∏odniczego;

2) stanu monta˝u aparatury;

3) drgaƒ i przemieszczeƒ powodowanych przez tem-
peratur´ i ciÊnienie;

4) stanu technicznego podpór i zamocowaƒ;

5) stanu technicznego spawów i innych po∏àczeƒ;

6) stanu technicznego izolacji termicznej;

7) zabezpieczeƒ cz´Êci ruchomych;

8) zabezpieczeƒ przed uszkodzeniami mechanicznymi;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 16 sierpnia 2004 r.

w sprawie kontroli szczelnoÊci urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych substancje kontrolowane

———————
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).



9) zabezpieczeƒ przed oddzia∏ywaniem ciep∏a;

10) stanu technicznego i rozmieszczenia zaworów;

11) stopnia zanieczyszczenia powierzchni wymiany
ciep∏a.

§ 6. W ramach przeglàdu przyrzàdów zabezpiecza-
jàcych sprawdza si´:

1) prawid∏owoÊç zamontowania i dzia∏ania przekaêni-
ków zabezpieczajàcych przed nadmiernym ciÊnie-
niem;

2) szczelnoÊç zamkni´cia zewn´trznych ciÊnienio-
wych zaworów nadmiarowych.

§ 7. W ramach kontroli korozji poszczególnych ele-
mentów sprawdza si´, w szczególnoÊci, stan technicz-
ny rurociàgów i wymienników oraz elastycznych ele-
mentów rurowych, z uwzgl´dnieniem zabezpieczeƒ
przed ich uszkodzeniami mechanicznymi. 

§ 8. W przypadku stwierdzenia widocznego wycie-
ku substancji kontrolowanej lub jego wykrycia: 

1) za pomocà substancji lub preparatów chemicz-
nych,

2) za pomocà r´cznego wykrywacza nieszczelnoÊci,
w iloÊci przekraczajàcej 15 g w roku,

3) zarejestrowanego za pomocà zainstalowanych
w pomieszczeniach, kana∏ach technologicznych,
kana∏ach wentylacyjnych i innych miejscach czuj-
ników (wykrywaczy), w iloÊciach przekraczajàcych
10 ppm

— nale˝y niezw∏ocznie przystàpiç do jego usuni´cia.

§ 9. 1. Do sprawdzania szczelnoÊci urzàdzenia sto-
suje si´ jednà z nast´pujàcych metod wykrywania:

1) lokalnych êróde∏ emisji substancji kontrolowanej
— za pomocà przenoÊnego wykrywacza nieszczel-
noÊci o dolnym progu czu∏oÊci poni˝ej 15 g/rok; 

2) globalnej emisji substancji kontrolowanej w po-
mieszczeniu — poprzez pomiar st´˝enia czynnika
ch∏odniczego w powietrzu, za pomocà stacjonar-
nego urzàdzenia kontrolnego, o ciàg∏ym dzia∏aniu
i rejestracji pomiarów oraz dolnym progu czu∏oÊci
poni˝ej 10 ppm.

2. Metod´, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje
si´, je˝eli konstrukcja urzàdzenia umo˝liwia dost´p do
ka˝dego z badanych fragmentów urzàdzenia na ca∏ym
obwodzie miejsca badania.

§ 10. Prób´ szczelnoÊci za pomocà gazu oboj´tne-
go lub metodà pró˝niowà przeprowadza si´:

1) na cz´Êci lub ca∏oÊci urzàdzenia, je˝eli nastàpi∏ jed-
norazowy wyciek substancji kontrolowanej w ilo-
Êci powy˝ej 10 % nape∏nienia;

2) na ca∏oÊci urzàdzenia, je˝eli ich przestój by∏ d∏u˝-
szy ni˝ 1 rok.

§ 11. Dokonujàcy przeglàdu szczelnoÊci powinien
byç wyposa˝ony w:

1) okulary ochronne;

2) r´kawice ochronne;

3) aparat umo˝liwiajàcy oddychanie w przypadku
dokonywania przeglàdu urzàdzeƒ zawierajàcych
czynnik ch∏odniczy typu: R123, R124, R141b,
R142b oraz R22 wyst´pujàcy w mieszaninach
z R152a lub R218 albo R600a.

§ 12. Elementy elastyczne urzàdzeƒ podlegajà wy-
mianie w ca∏oÊci w przypadku stwierdzenia na nich zu-
˝ycia mogàcego przyczyniç si´ do uwolnienia sub-
stancji kontrolowanej.

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

Minister Gospdarki i Pracy: w z. J. Piechota
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 16 sierpnia 2004 r.

w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru Êwiadectwa kwalifikacji 
w zakresie substancji kontrolowanych

Na podstawie art. 12 ust. 4  ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o substancjach zubo˝ajàcych warstw´ ozo-
nowà (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zakres programu kursu poczàtkowego oraz kursu
uzupe∏niajàcego w zakresie substancji kontrolo-
wanych;

2) sk∏ad oraz regulamin dzia∏ania komisji egzamina-
cyjnej;

3) sposób organizowania i regulamin przeprowadza-
nia egzaminów, w tym egzaminu poprawkowego;

———————
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).


