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Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach
górniczych

Projekt

z dnia 2 kwietnia 2004 r.

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia .................................................. 2004 r.

w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych

 

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. � Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
Nr 27, poz. 96, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)            wyroby, których stosowanie w zakładach górniczych wymaga, ze względu na potrzebę
zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu
zakładów górniczych, wydania decyzji o dopuszczeniu wyrobu do stosowania w zakładach
górniczych, zwanej dalej �dopuszczeniem�;

2)            wymagania techniczne dla wyrobów, o których mowa w pkt 1;

3)            podmioty uprawnione do składania wniosku o wydanie dopuszczenia;

4)            treść wniosku o wydanie dopuszczenia oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku;

5)            jednostki upoważnione do przeprowadzania badań i oceny wyrobów, o których mowa w pkt
1;

6)            znaki dopuszczenia oraz sposób oznaczania tymi znakami wyrobów, o których mowa w pkt
1;

7)            treść dopuszczenia.



§ 2. Wyroby, których stosowanie w zakładach górniczych wymaga, ze względu na potrzebę
zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu
zakładów górniczych, wydania dopuszczenia, zwane dalej �wyrobami�, określa załącznik nr 1 do
rozporządzenia.

§ 3. Wymagania techniczne dla wyrobów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosku o wydanie dopuszczenia są:

1)            producent, jego upoważniony przedstawiciel, w rozumieniu art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z późn. zm.2)), dystrybutor
lub importer wyrobu, zwani dalej �dostawcami wyrobu�;

2)            w przypadku wyrobów składających się z podzespołów wykonywanych przez różnych
producentów � dostawca wyrobu finalnego;

3)            w przypadku wyrobów wykonanych lub zakupionych jednostkowo � przedsiębiorca, który
wykonał lub nabył wyrób i zamierza stosować go w obrębie własnego zakładu górniczego, lub inny
podmiot, który wykonał lub nabył wyrób.

§ 5. 1. Wniosek o wydanie dopuszczenia zawiera:

1)            określenie wyrobu;

2)            oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie dopuszczenia i jego siedziby oraz
wskazanie pełnomocników, jeżeli zostali ustanowieni;

3)            określenie producenta wyrobu, jego siedziby i miejsca produkowania wyrobu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty, sporządzone w
języku polskim:

1)            ogólny opis wyrobu;

2)            niezbędne obliczenia projektowe parametrów mających wpływ na bezpieczeństwo;

3)            rysunki lub schematy dotyczące wyrobów, układów oraz podzespołów, od których zależy
bezpieczeństwo i higiena pracy oraz bezpieczeństwo pożarowe;

4)            deklarację dotyczącą spełniania przez wyrób wymagań technicznych, a w przypadku
wyrobów, o których mowa w art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. � Prawo geologiczne i
górnicze, deklarację dotyczącą spełniania przez wyrób wymagań bezpieczeństwa w stopniu
odpowiadającym temu, jaki zapewniają wymagania techniczne;

5)            wyniki badań wraz z oceną wyrobu, sporządzone przez jednostkę upoważnioną do
przeprowadzania badań i oceny wyrobów;

6)            w przypadku produkcji seryjnej wyrobu � certyfikat systemu zarządzania jakością lub inny
sposób udokumentowania powtarzalności cech wyrobu;

7)            dokumentację techniczno-ruchową zawierającą następujące informacje wymagane do
prawidłowego i bezpiecznego stosowania wyrobu:

a)            dane techniczne,



b)            identyfikację zagrożeń powodowanych przez wyrób w czasie jego użytkowania,

c)            instrukcje bezpiecznego użytkowania wyrobu oraz informację o konieczności podejmowania
szczególnych środków bezpieczeństwa,

d)            warunki stosowania wyrobu, uwzględniające sposób przeprowadzania przeglądów,
konserwacji, napraw i regulacji.

3. W przypadku wyrobów, o których mowa w art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. � Prawo
geologiczne i górnicze, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 5, do wniosku, o którym
mowa w ust. 1, należy dołączyć, sporządzone w języku polskim, dokumenty stanowiące podstawę
wyprodukowania lub dopuszczenia wyrobu do obrotu, w szczególności wyniki jego badań.

§ 6. 1. Jednostki upoważnione do przeprowadzania badań i oceny wyrobów określa załącznik nr 3 do
rozporządzenia.

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają albo zlecają badania wyrobu w laboratorium
akredytowanym.

3. W przypadku gdy dla danego wyrobu brak jest laboratorium akredytowanego, oceny wyrobu
dokonuje się na podstawie badań w laboratorium nie posiadającym akredytacji.

§ 7. 1. Znak dopuszczenia składa się z oznaczenia literowego dopuszczenia, numeru dopuszczenia
oraz roku wydania dopuszczenia.

2. Określa się następujące oznaczenia literowe dopuszczenia:

1)            GX � dla systemów budowy przeciwwybuchowej;

2)            GE � dla systemów w wykonaniu normalnym oraz maszyn i urządzeń elektrycznych;

3)            GM � dla maszyn i urządzeń mechanicznych oraz taśm przenośnikowych;

4)            GG � dla sprzętu strzałowego.

3. Znak dopuszczenia umieszcza się trwale i czytelnie na każdej jednostce wyrobu; w przypadku gdy
taki sposób oznaczania wyrobu znakiem dopuszczenia nie jest możliwy, ze względu na właściwości
fizyczne wyrobu, znak dopuszczenia umieszcza się na opakowaniu tego wyrobu.

§ 8. 1. Dopuszczenie określa:

1)            wyrób;

2)            zakres i warunki stosowania wyrobu;

3)            znak dopuszczenia oraz sposób trwałego i czytelnego umieszczania znaku dopuszczenia na
każdej jednostce wyrobu;

4)            dokumenty, jakie dostawca wyrobu jest obowiązany przekazać użytkownikowi;

5)            czas przechowywania dokumentacji techniczno-ruchowej, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 7,
przez dostawcę wyrobu oraz warunki jej udostępniania;

6)            zakres dozwolonych zmian wyrobu, które mogą być dokonane, w okresie ważności



dopuszczenia, przez producenta, a w przypadku wykonania wyrobu jednostkowo � przez podmiot
wymieniony w § 4 pkt 3.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie mogą dotyczyć:

1)            obniżenia wytrzymałości poszczególnych elementów wyrobu;

2)            wymiarów wyrobu, których zmiana może powodować ograniczenie zakresu jego stosowania
lub wymaga zmiany warunków jego stosowania;

3)            wyposażenia wyrobu, które służy do zwalczania zagrożeń naturalnych oraz zagrożenia
pożarowego;

4)            zabezpieczeń mechanicznych i elektrycznych wyrobu;

5)            miejsca obsługi i jego zabezpieczeń oraz systemów sterowania wyrobem;

6)            osłon części ruchomych wyrobu;

7)            zakresu stosowania wyrobu.

§ 9. 1. Dopuszczenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc do dnia
określonego w dopuszczeniu.

2. Dopuszczenia, o których mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r.
w sprawie dopuszczania do stosowania w zakładach górniczych maszyn, urządzeń, materiałów oraz
środków strzałowych i sprzętu strzałowego (Dz. U. Nr 125, poz. 1064), zachowują moc do dnia 6
sierpnia 2005 r.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.3)

PREZES RADY MINISTRÓW

1)             Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997
r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z
2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz.
2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr..., poz. ... .

2)             Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 ..., poz. ... .

3)             Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraci moc rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie dopuszczania do stosowania w zakładach górniczych
maszyn, urządzeń, materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego, zachowane w mocy
na podstawie art. 106 ustawy z dnia ..... 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z
uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr ....., poz. ....)
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