
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 czerwca 2016 r. 

Poz. 818 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU
1)

 

z dnia 3 czerwca 2016 r. 

w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych
2) 

Na podstawie art. 2g ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 544) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa w odniesieniu do wyrobów pirotechnicznych: 

1) wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i wytwarzania tych wyrobów; 

2) procedury oceny zgodności tych wyrobów z zastosowaniem modułów w tych procedurach; 

3)  zakres dokumentacji technicznej tych wyrobów; 

4)  wymagania dla etykiet umieszczanych na tych wyrobach; 

5)  elementy deklaracji zgodności tych wyrobów. 

§ 2. 1. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i wytwarzania wyrobów pirotechnicznych  określa za-
łącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2. Procedury oceny zgodności wyrobów pirotechnicznych z zastosowaniem modułów stosowanych w tych procedu-
rach określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

3. Zakres dokumentacji technicznej wyrobów pirotechnicznych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

4. Wymagania dla etykiet umieszczanych na wyrobach pirotechnicznych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

5. Elementy deklaracji zgodności dla wyrobów pirotechnicznych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Rozwoju: wz. J. Kwieciński 

  

                                                           
1)  Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895). 
2)  Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE z dnia 

12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wy-
robów pirotechnicznych (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 27). 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 3 czerwca 2016 r. (poz. 818) 

Załącznik nr 1 

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA 

WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH 

I.  Wymagania wspólne dla wyrobów pirotechnicznych 

1. Wyroby pirotechniczne muszą: 

1) być zaprojektowane i wytworzone w taki sposób, aby przy zastosowaniu odpowiednich technologii mogły zostać 
unieszkodliwione w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego; 

2) działać prawidłowo w przypadku używania ich zgodnie z przeznaczeniem; 

3) osiągać właściwości użytkowe przedstawione przez producenta jednostce notyfikowanej w celu zapewnienia jak 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności wyrobów w trakcie ich używania; 

4) zawierać materiał pirotechniczny w trakcie ich przechowywania, transportu oraz używania, o ile instrukcja obsługi 
wyrobu pirotechnicznego nie przewiduje inaczej. 

2. Wszystkie wyroby pirotechniczne muszą być badane w rzeczywistych warunkach ich używania; jeżeli badanie nie 
może być przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych, należy je przeprowadzić w warunkach, w jakich wyrób piro-
techniczny ma być używany. W trakcie przeprowadzania badania należy zbadać: 

1)  właściwości oraz parametry techniczne wyrobu pirotechnicznego, takie jak: 

a) zgodność wyrobu pirotechnicznego z projektem technicznym, z uwzględnieniem jego struktury i charaktery-
stycznych właściwości, masy i ilościowego składu chemicznego materiału pirotechnicznego stosowanego 
w wyrobie oraz wymiarów wyrobu, 

b) stabilność fizyczną i chemiczną wyrobu pirotechnicznego we wszystkich normalnych, przewidywalnych warun-
kach środowiskowych, 

c) możliwość bezpiecznego używania, przechowywania oraz transportu wyrobu pirotechnicznego, 

d) stabilność chemiczną zawartych w wyrobie pirotechnicznym materiałów pirotechnicznych, 

e) odporność na działanie wody, jeżeli wyrób pirotechniczny ma być używany w warunkach wilgoci lub w wodzie 
i takie warunki mogą mieć ujemny wpływ na bezpieczeństwo lub niezawodność działania wyrobu, 

f) odporność na działanie niskich i wysokich temperatur, jeżeli przewiduje się przechowywanie lub używanie wy-
robu pirotechnicznego w takich temperaturach, a chłodzenie lub ogrzewanie wyrobu lub poszczególnych jego 
części składowych może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i niezawodność tego działania, 

g) zabezpieczenia mające na celu zapobieganie przedwczesnemu lub niezamierzonemu zapłonowi lub wybuchowi, 

h) odporność wyrobu pirotechnicznego i jego opakowania oraz innych części składowych na uszkodzenie 
w normalnych, przewidywalnych warunkach przechowywania; 

2) instrukcje i, w razie potrzeby, oznaczenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania, używania 
(w tym bezpiecznych odległości dla użytkownika) oraz unieszkodliwiania wyrobu pirotechnicznego; 

3) wykaz wszystkich urządzeń i akcesoriów oraz instrukcji obsługi potrzebnych do bezpiecznego działania wyrobu 
pirotechnicznego. 

3. Wyroby pirotechniczne nie mogą zawierać materiałów wybuchowych detonujących innych niż proch dymny 
i mieszanki rozbłyskowe. 

4. Wymagania, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się do wyrobów pirotechnicznych klas P1, P2, T2 oraz wyrobów 
pirotechnicznych widowiskowych klasy F4, jeżeli: 

1) z wyrobu nie można łatwo wydobyć materiału wybuchowego detonującego; 

2) w przypadku wyrobów pirotechnicznych klasy P1 – wyrób działa w sposób niedetonacyjny oraz, w formie, w jakiej 
został zaprojektowany i wytworzony nie może zainicjować wybuchu wtórnych materiałów wybuchowych; 

3) w przypadku wyrobów pirotechnicznych klas F4, T2 i P2 – wyrób jest zaprojektowany i przeznaczony do działania 
w sposób niedetonacyjny albo, jeżeli jest przeznaczony do działania w sposób detonacyjny, nie może, w formie, 
w jakiej został zaprojektowany i wytworzony, zainicjować wybuchu wtórnych materiałów wybuchowych. 
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II.  Wyroby pirotechniczne widowiskowe 

1. Wyroby pirotechniczne widowiskowe poszczególnych klas muszą spełniać wymagania określone w części I za-
łącznika oraz wymagania określone w ust. 2–8. 

2. Wyroby pirotechniczne widowiskowe poszczególnych klas spełniają następujące wymagania: 

1) w przypadku wyrobów pirotechnicznych klasy F1: 

a) bezpieczna odległość dla użytkownika w trakcie działania wyrobu pirotechnicznego widowiskowego musi wy-
nosić co najmniej 1 m; w uzasadnionych przypadkach bezpieczna odległość  może być mniejsza, 

b) maksymalny poziom natężenia emitowanego dźwięku nie może przekraczać 120 dB (A, imp) lub równoważnego 
poziomu natężenia dźwięku mierzonego inną odpowiednią metodą, w bezpiecznej dla użytkownika odległości, 

c) masa piorunianu srebra w opadających resztkach materiału pirotechnicznego nie może przekraczać 2,5 mg; 

2)  w przypadku wyrobów pirotechnicznych klasy F2: 

a) bezpieczna odległość dla użytkownika w trakcie działania wyrobu pirotechnicznego widowiskowego musi wy-
nosić co najmniej 8 m; w  uzasadnionych przypadkach bezpieczna  odległość  może być mniejsza, 

b) maksymalny poziom natężenia emitowanego dźwięku nie może przekraczać 120 dB (A, imp) lub równoważnego 
poziomu natężenia emitowanego dźwięku mierzonego inną odpowiednią metodą, w bezpiecznej dla użytkowni-
ka odległości; 

3)  w przypadku wyrobów pirotechnicznych klasy F3: 

a) bezpieczna odległość dla użytkownika w trakcie działania wyrobu pirotechnicznego widowiskowego musi wy-
nosić co najmniej 15 m; w uzasadnionych przypadkach  bezpieczna odległość  może być mniejsza, 

b) maksymalny poziom natężenia emitowanego dźwięku nie może przekraczać 120 dB (A, imp) lub równoważnego 
poziomu natężenia emitowanego dźwięku mierzonego inną odpowiednią metodą, w bezpiecznej dla użytkowni-
ka odległości. 

3. Wyroby pirotechniczne widowiskowe projektuje się i wytwarza wyłącznie z materiałów ograniczających do mini-
mum zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz dla mienia i środowiska naturalnego spowodowane rozrzutem odłamków 
powstających w trakcie działania tych wyrobów. 

4. Sposób zapłonu wyrobu pirotechnicznego widowiskowego musi być wyraźnie określony na etykiecie lub 
w instrukcji obsługi. 

5. Wyroby pirotechniczne widowiskowe używane zgodnie z instrukcją obsługi nie mogą działać w sposób inny niż 
opisany przez producenta, w szczególności muszą się poruszać w przewidywalny sposób. 

6. Wyroby pirotechniczne widowiskowe klas F1, F2 i F3 muszą być zabezpieczone przed przypadkowym zapłonem 
za pomocą osłony lub opakowania lub przez odpowiedni sposób budowy wyrobu pirotechnicznego. 

7. Do klasy F1 nie zalicza się petard, baterii petard, petard błyskowych i baterii petard błyskowych. 

8. Wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy F4 muszą być zabezpieczone przed przypadkowym zapłonem 
w sposób określony przez producenta. 

III. Pozostałe wyroby pirotechniczne 

1. Wyroby pirotechniczne, inne niż określone w części II załącznika, muszą spełniać wymagania określone w części I 
załącznika oraz wymagania określone w ust. 2–4. 

2. Wyroby pirotechniczne, o których mowa w ust. 1, muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby ograniczyć do 
minimum: 

1) zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz dla mienia i środowiska naturalnego podczas ich używania zgodnie z ich 
przeznaczeniem; 

2) ryzyko dla życia i zdrowia ludzi oraz dla mienia i środowiska naturalnego spowodowane rozrzutem odłamków 
w razie przypadkowego zapłonu. 

3. Sposób zapłonu wyrobów pirotechnicznych, o których mowa w ust. 1, musi być wyraźnie widoczny lub określony 
na etykiecie lub w instrukcji obsługi. 

4. Wyroby pirotechniczne, o których mowa w ust. 1, używane zgodnie z instrukcją obsługi, muszą działać prawidło-
wo do upływu daty ich ważności określonej przez producenta. 
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IV. Zapalniki 

1. Zapalniki muszą spełniać wymagania określone w części I załącznika oraz wymagania określone w ust. 2–8. 

2. Zapalniki muszą zapewnić prawidłowy zapłon wyrobów pirotechnicznych i posiadać wystarczającą zdolność do 
takiego zapłonu we wszystkich normalnych, przewidywalnych warunkach ich używania. 

3. Zapalniki muszą być zabezpieczone przed wyładowaniami elektrostatycznymi podczas ich przechowywania 
i używania w normalnych, przewidywalnych warunkach. 

4. Zapalniki elektryczne muszą być zabezpieczone przed polami elektromagnetycznymi podczas ich przechowywania 
i używania w normalnych, przewidywalnych warunkach. 

5. Osłony zapalników muszą mieć wytrzymałość mechaniczną wystarczającą do ochrony zawartego w nich materiału 
pirotechnicznego przy poddaniu ich normalnym, przewidywalnym obciążeniom mechanicznym. 

6. Czas spalania zapalników musi być określony w instrukcji obsługi wyrobu pirotechnicznego. 

7. Charakterystyki elektryczne zapalników elektrycznych, w tym natężenie prądu niepowodujące zapłonu, natężenie 
prądu powodujące zapłon, ewentualny czas opóźnienia zapłonu oraz opór elektryczny, muszą być określone w instrukcji 
obsługi wyrobu pirotechnicznego. 

8. Przewody zapalników elektrycznych muszą być zaizolowane i wytrzymałe, a także muszą zapewniać połączenie 
z zapalnikiem w sposób gwarantujący bezpieczeństwo używania wyrobu pirotechnicznego w normalnych, przewidywal-
nych warunkach jego używania. 
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Załącznik nr 2 

PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM 

MODUŁÓW STOSOWANYCH W TYCH PROCEDURACH 

I.  Badanie typu UE (moduł B) 

1. Badanie typu UE (moduł B) jest to ta część procedury oceny zgodności, w której jednostka notyfikowana bada 
projekt techniczny wyrobu pirotechnicznego oraz sprawdza i poświadcza, że projekt techniczny tego wyrobu spełnia wy-
magania bezpieczeństwa mające do niego zastosowanie. 

2. Badanie typu UE polega na ocenie adekwatności projektu technicznego wyrobu pirotechnicznego przez zbadanie 
dokumentacji technicznej i dowodów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, oraz na badaniu próbki kompletnego wyrobu, repre-
zentatywnej dla przewidywanej produkcji. 

3. Producent składa w wybranej jednostce notyfikowanej wniosek o przeprowadzenie badania typu UE. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) nazwę i adres siedziby lub miejsca zamieszkania producenta wyrobu pirotechnicznego; 

2) pisemne oświadczenie, że taki sam wniosek nie został złożony w innej jednostce notyfikowanej; 

3) dokumentację techniczną wyrobu pirotechnicznego, o której mowa w ust. 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia; 

4) dowody potwierdzające adekwatność projektu technicznego wyrobu pirotechnicznego,  w szczególności w przypadku 
gdy normy zharmonizowane lub części norm zharmonizowanych nie zostały zastosowane oraz wyniki badań, prze-
prowadzonych przez odpowiednie laboratorium producenta lub na jego zlecenie i jego odpowiedzialność przez inne 
laboratorium badawcze zgodnie z innymi specyfikacjami technicznymi, potwierdzających, że wyrób pirotechniczny 
spełnia wymagania bezpieczeństwa; 

5) próbki reprezentatywne dla przewidywanej produkcji wyrobów pirotechnicznych. 

5. Wnioskodawca jest zobowiązany udostępnić jednostce notyfikowanej próbkę badanego rodzaju wyrobu pirotech-
nicznego reprezentatywną dla przewidywanej produkcji, zwaną dalej „typem”. Jednostka notyfikowana ma prawo zażądać 
dodatkowych próbek reprezentatywnych, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia programu badań. 

6. Jednostka notyfikowana: 

1) bada dokumentację techniczną i dowody, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4; 

2) sprawdza, czy typ został wytworzony zgodnie z dokumentacją techniczną oraz identyfikuje części zaprojektowane 
zgodnie z wymaganiami norm zharmonizowanych mających zastosowanie w tym przypadku, jak również części, któ-
re zaprojektowano zgodnie ze specyfikacjami technicznymi innymi niż normy zharmonizowane; 

3) wykonuje lub zleca wykonanie badań i testów niezbędnych do sprawdzenia, czy producent odpowiednio zastosował 
właściwe normy zharmonizowane; 

4) wykonuje lub zleca wykonanie badań i testów niezbędnych do sprawdzenia, czy rozwiązania przyjęte przez produ-
centa spełniają wymagania bezpieczeństwa, w przypadku gdy właściwe normy zharmonizowane nie zostały zastoso-
wane; 

5) uzgadnia z wnioskodawcą miejsce przeprowadzenia badań i testów; 

6) sporządza sprawozdanie z działań, o których mowa w pkt 1–4; 

7) sprawozdanie, o którym mowa w pkt 6, bez uszczerbku dla obowiązków informacyjnych wobec ministra właściwego 
do spraw gospodarki, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno-
ści i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542), jednostka notyfikowana udostępnia w całości lub w części, wyłącznie za zgodą 
producenta. 

7. W przypadku gdy typ spełnia wymagania bezpieczeństwa mające do niego zastosowanie, jednostka notyfikowana 
wydaje wnioskodawcy certyfikat badania typu UE. 

8. Certyfikat badania typu UE zawiera wszystkie istotne informacje umożliwiające ocenę zgodności wytwarzanych 
wyrobów pirotechnicznych z badanym typem oraz kontrolę wyrobu w trakcie jego używania, w tym nazwę i adres siedzi-
by lub miejsca zamieszkania producenta, wnioski z badań, informacje niezbędne dla identyfikacji zatwierdzonego typu 
oraz ewentualne warunki jego ważności i załączniki. 
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9. Jednostka notyfikowana przechowuje kopię wydanego certyfikatu badania typu UE wraz z dokumentacją tech-

niczną powstałą w wyniku badania typu UE, w tym dokumentacją przedstawioną przez wnioskodawcę, do wygaśnięcia 
ważności tego certyfikatu. 

10. W przypadku gdy typ nie spełnia wymagań bezpieczeństwa mających do niego zastosowanie, jednostka notyfi-
kowana odmawia wydania certyfikatu badania typu UE oraz informuje o tym wnioskodawcę uzasadniając przyczynę od-
mowy, a także informuje wnioskodawcę o możliwości złożenia odwołania od rozstrzygnięcia jednostki notyfikowanej oraz 
o procedurze postępowania w takiej sytuacji. 

11. W przypadku gdy jednostka notyfikowana stwierdzi, w oparciu o monitoring zmian w powszechnie uznanym sta-
nie wiedzy technicznej, iż zatwierdzony typ wyrobu pirotechnicznego może już nie spełniać wymagań bezpieczeństwa 
i ustalenia wskazują, że konieczne są dalsze badania, informuje o tym producenta. 

12. Producent powiadamia jednostkę notyfikowaną, która posiada dokumentację techniczną dotyczącą certyfikatu 
badania typu UE, o wszystkich zmianach wprowadzonych lub planowanych do wprowadzenia do zatwierdzonego typu, 
jeżeli zmiany te mogą mieć wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa lub warunkami ważności certyfi-
katu badania typu UE. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jednostka notyfikowana przeprowadza dodatkowe zatwierdzenie typu 
oraz wystawia dokument uzupełniający do wydanego certyfikatu badania typu UE. 

14.  Producent przechowuje kopię certyfikatu badania typu UE i dokumentów uzupełniających do wydanych certyfi-
katów, o których mowa w ust. 13, wraz z dokumentacją techniczną związaną z badaniem typu UE przez okres 10 lat od 
dnia wprowadzenia wyrobu pirotechnicznego do obrotu. 

15. Jednostka notyfikowana informuje ministra właściwego do spraw gospodarki o wydanych lub cofniętych certyfi-
katach badania typu UE i dokumentach uzupełniających do wydanych certyfikatów, o których mowa w ust. 13, oraz, raz 
na kwartał lub na żądanie, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wykaz certyfikatów badania typu UE 
oraz dokumentów uzupełniających do wydanych certyfikatów, które jednostka notyfikowana zawiesiła albo poddała in-
nym ograniczeniom, a także odmów wydania certyfikatów. 

16. Jednostka notyfikowana przekazuje pozostałym jednostkom notyfikowanym informacje dotyczące certyfikatów 
badania typu UE oraz dokumentów uzupełniających do wydanych certyfikatów, o których mowa w ust. 13, które cofnęła, 
wydanie których zawiesiła lub poddała innym ograniczeniom, odmów wydania certyfikatów, a także, na żądanie, informa-
cje dotyczące wydanych certyfikatów oraz dokumentów uzupełniających do wydanych certyfikatów. 

17. Państwa członkowskie oraz pozostałe jednostki notyfikowane, na żądanie, mogą otrzymać kopie certyfikatów ba-
dania typu UE oraz dokumentów uzupełniających do wydanych certyfikatów, a także kopię dokumentacji technicznej oraz 
wyniki badań przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną. 

II.  Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę procesu produkcji oraz nadzorowaną kontrolę wyrobów 

pirotechnicznych w losowych odstępach czasu (moduł C2) 

1. Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę procesu produkcji oraz nadzorowaną kontrolę wyrobów piro-
technicznych w losowych odstępach czasu (moduł C2) jest to ta część procedury oceny zgodności, w której producent 
zapewnia, że wywiązuje się z zobowiązań, o których mowa w ust. 2–7, oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapew-
nia i oświadcza, że wyrób pirotechniczny jest zgodny z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE i spełnia wyma-
gania bezpieczeństwa, które mają do niego zastosowanie. Producent umieszcza oznakowanie CE na każdym egzemplarzu 
wyrobu pirotechnicznego zgodnym z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz spełniającym wymagania 
bezpieczeństwa i sporządza pisemną deklarację zgodności. 

2. Producent podejmuje wszelkie konieczne działania, aby proces wytwarzania wyrobu pirotechnicznego oraz moni-
torowanie tego procesu zapewniały zgodność wytworzonego wyrobu pirotechnicznego z typem opisanym w certyfikacie 
badania typu UE oraz z wymaganiami bezpieczeństwa. 

3. Producent przechowuje deklarację zgodności przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia wyrobu pirotechnicznego 
do obrotu i udostępnia jej kopię organom nadzoru rynku na ich żądanie. 

4. Jednostka notyfikowana wybrana przez producenta wykonuje lub zleca wykonanie badań wyrobu pirotechniczne-
go w losowych odstępach czasu, z uwzględnieniem złożoności technicznej wyrobu pirotechnicznego oraz skali ich pro-
dukcji. 

5. Próbka reprezentatywna wyrobów pirotechnicznych pobrana przez jednostkę notyfikowaną u producenta na miej-
scu przed wprowadzeniem ich do obrotu musi zostać poddana testom określonym w mających zastosowanie normach 
zharmonizowanych bądź testom równoważnym określonym w innych specyfikacjach technicznych, w celu sprawdzenia 
zgodności tych wyrobów z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz z wymaganiami bezpieczeństwa. 
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6. W przypadku gdy co najmniej jedna zbadana próbka wyrobu pirotechnicznego nie spełnia wymagań bezpieczeń-

stwa, jednostka notyfikowana wzywa producenta do podjęcia działań naprawczych mających na celu spełnienie przez 
badany wyrób pirotechniczny wymagań bezpieczeństwa. 

7. Producent w trakcie procesu wytwarzania wyrobu pirotechnicznego umieszcza na każdym egzemplarzu wyrobu 
numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, na jej odpowiedzialność. 

III. Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł D) 

1. Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł D) jest to ta część procedury oceny 
zgodności, w  której producent wypełnia zobowiązania, o których mowa w ust. 2–4 i ust. 20 pkt 1, zapewnia i oświadcza 
na swoją wyłączną odpowiedzialność, że dane wyroby pirotechniczne są zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania 
typu UE i spełniają wymagania bezpieczeństwa. Producent umieszcza oznakowanie CE na każdym egzemplarzu wyrobu 
pirotechnicznego zgodnym z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz spełniającym wymagania bezpieczeń-
stwa, które mają do niego zastosowanie i sporządza pisemną deklarację zgodności. 

2. Producent, obok oznakowania CE, umieszcza numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za 
nadzór nad systemem  jakości procesu produkcji, o którym mowa w ust. 16, na jej odpowiedzialność. 

3. Producent posiada zatwierdzony przez jednostkę notyfikowaną system jakości procesu produkcji, kontroli goto-
wych wyrobów pirotechnicznych oraz badania tych wyrobów, o którym mowa w ust. 5–19. 

4. Producent podlega nadzorowi ze strony jednostki notyfikowanej w zakresie określonym w ust. 16–19. 

5. Producent stosując system jakości, składa w wybranej jednostce notyfikowanej wniosek o przeprowadzenie oceny 
tego systemu w odniesieniu do określonych we wniosku wyrobów pirotechnicznych. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera: 

1) nazwę i adres siedziby lub miejsca zamieszkania producenta; 

2) wszystkie istotne informacje dotyczące danej klasy wyrobów pirotechnicznych będących przedmiotem wniosku. 

7. Do wniosku dołącza się: 

1) dokumentację systemu jakości; 

2) dokumentację techniczną zatwierdzonego typu, o której mowa w ust. 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia; 

3) kopię certyfikatu badania typu UE; 

4) oświadczenie, że taki sam wniosek nie został złożony w innej jednostce notyfikowanej. 

8. Stosowanie systemu jakości zapewnia zgodność wyrobu pirotechnicznego z typem opisanym w certyfikacie bada-
nia typu UE oraz z wymaganiami bezpieczeństwa, które dotyczą tego wyrobu. 

9. Producent dokumentuje, w systematyczny i uporządkowany sposób, wszystkie elementy, wymagania i przepisy, 
które zastosował, w formie spisanych zasad postępowania, procedur i instrukcji. 

10. Dokumentacja systemu jakości jest sporządzana w sposób umożliwiający jednoznaczną interpretację programów 
zapewnienia jakości, planów, instrukcji i zapisów związanych z systemem zapewnienia jakości produkcji. Dokumentacja 
ta w szczególności zawiera opis: 

1) celów dotyczących jakości oraz struktury organizacyjnej, zakresu odpowiedzialności i uprawnień kierownictwa 
w odniesieniu do jakości wyrobów pirotechnicznych; 

2) procesów wytwarzania, technik zarządzania jakością i technik zapewnienia jakości, procesów i systematycznych 
działań, które będą stosowane; 

3) badań i testów, które będą przeprowadzane przed wytwarzaniem, podczas wytwarzania i po jego zakończeniu, oraz 
wskazuje częstotliwość ich przeprowadzania; 

4) dotyczący jakości produkcji wyrobów pirotechnicznych, takich jak sprawozdania z kontroli oraz dane uzyskane pod-
czas badań, dane dotyczące wzorcowania, a także protokoły dotyczące kwalifikacji pracowników przeprowadzają-
cych badania i testy; 

5) środków monitorujących osiąganie wymaganej jakości wyrobów pirotechnicznych oraz skuteczności funkcjonowania 
systemu zapewnienia jakości tych wyrobów. 
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11. Jednostka notyfikowana ocenia system jakości w celu stwierdzenia, czy spełnia on wymagania, o których mowa 

w ust. 8–10. Domniemywa się, że system jakości, który jest zgodny z mającymi zastosowanie specyfikacjami normy 
zharmonizowanej, spełnia te wymagania. 

12. W skład zespołu audytorów dokonujących oceny, o której mowa w ust. 11,  wchodzą osoby mające doświadcze-
nie w zakresie systemów zarządzania jakością oraz  przynajmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie w zakresie oce-
ny danego rodzaju wyrobu pirotechnicznego oraz oceny technologii takiego wyrobu. 

13. Jednostka notyfikowana przeprowadza kontrole w zakładzie producenta oraz dokonuje przeglądu dokumentacji 
technicznej zatwierdzonego typu w celu weryfikacji zdolności producenta do zidentyfikowania wymagań bezpieczeństwa 
dotyczących wytwarzanego wyrobu pirotechnicznego oraz przeprowadzenia koniecznych badań w celu zapewnienia 
zgodności wyrobu z tymi wymaganiami. Decyzję wraz z uzasadnieniem oraz wyniki przeprowadzonej oceny wraz 
z wynikami badań, jednostka notyfikowana przekazuje producentowi. 

14. Producent jest zobowiązany do wypełniania zobowiązań wynikających z zatwierdzonego systemu jakości procesu 
produkcji oraz utrzymywania go na właściwym i skutecznym poziomie oraz informowania jednostki notyfikowanej, która 
zatwierdziła ten system, o każdej planowanej jego zmianie. 

15. Jednostka notyfikowana ocenia planowane zmiany i decyduje, czy zmieniony system jakości  będzie nadal speł-
niał wymagania, o których mowa w ust. 8–10, czy też jest wymagana ponowna jego ocena. Decyzję wraz z uzasadnieniem 
oraz wyniki przeprowadzonej oceny wraz z wynikami badań przekazuje niezwłocznie producentowi. 

16. Jednostka notyfikowana sprawuje nadzór nad systemem jakości procesu produkcji w celu upewnienia się, że pro-
ducent należycie wypełnia zobowiązania wynikające z zatwierdzonego systemu jakości. 

17. Producent umożliwia jednostce notyfikowanej, w celu przeprowadzenia kontroli, dostęp do pomieszczeń wy-
twórczych, kontroli jakości, badawczych i magazynowych, przekazuje jednostce notyfikowanej niezbędne informacje oraz 
udostępnia w szczególności: 

1) dokumentację dotyczącą systemu jakości; 

2) zapisy związane z systemem jakości, takie jak sprawozdania z kontroli, dane uzyskane podczas badań, dane dotyczą-
ce wzorcowania oraz dane dotyczące kwalifikacji pracowników przeprowadzających badania i testy. 

18. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowe audyty w celu upewnienia się, że producent utrzymuje i stosuje 
system jakości oraz przekazuje producentowi sprawozdania z tych audytów. 

19. Jednostka notyfikowana może dodatkowo przeprowadzać niezapowiedziane kontrole u producenta. Podczas tych 
kontroli może przeprowadzać badania lub zlecać ich przeprowadzenie w celu zweryfikowania, czy system jakości funk-
cjonuje prawidłowo. Jednostka notyfikowana przekazuje producentowi sprawozdanie z kontroli i badań, jeżeli badania 
takie przeprowadzono. 

20. Producent przechowuje, przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia wyrobu pirotechnicznego do obrotu: 

1) deklarację zgodności; kopię deklaracji zgodności producent udostępnia organom nadzoru rynku na ich żądanie; 

2) dokumentację, o której mowa w ust. 7; 

3) dokumentację dotyczącą zatwierdzonej zmiany systemu jakości; 

4) decyzje i sprawozdania jednostki notyfikowanej, o których mowa w ust. 15 oraz 18–19. 

21. Jednostka notyfikowana przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki informacje o wydanych lub 
cofniętych zatwierdzeniach systemów jakości oraz, okresowo lub na żądanie, udostępnia wykaz zatwierdzeń systemów 
jakości procesu produkcji, których wydania odmówiła oraz które cofnęła, zawiesiła lub poddała innym ograniczeniom. 

22. Jednostka notyfikowana przekazuje pozostałym jednostkom notyfikowanym informacje dotyczące zatwierdzeń 
systemów jakości, których wydania odmówiła oraz które cofnęła, zawiesiła lub poddała innym ograniczeniom oraz, na 
żądanie, o zatwierdzeniach systemu jakości, które wydała. 

IV. Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości wyrobu (moduł E) 

1. Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości wyrobu (moduł E) jest to ta część procedury oceny zgodności, 
w  której producent spełniający zobowiązania, o których mowa w części III „Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie 
jakości procesu produkcji (moduł D)” ust. 2–4, zapewnia i oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że dane wy-
roby pirotechniczne są zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz spełniają wymagania bezpieczeń-
stwa. Producent umieszcza oznakowanie CE na każdym egzemplarzu wyrobu pirotechnicznego zgodnym z typem opisa-
nym w certyfikacie badania typu UE oraz spełniającym wymagania bezpieczeństwa mające do niego zastosowanie 
i sporządza pisemną deklarację zgodności. 

2. Do procedury zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości wyrobu przepisy części III „Zgodność z typem 
w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł D)” ust. 2–22 stosuje się odpowiednio. 
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V. Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową (moduł G) 

1. Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową (moduł G) jest to procedura oceny zgodności, w której producent 
wypełniający zobowiązania, o których mowa w zdaniu drugim, ust. 2, 3 i 6, zapewnia i oświadcza na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób pirotechniczny jest zgodny z mającymi do niego zastosowanie wymaganiami bezpieczeństwa. 
Producent umieszcza oznakowanie CE na każdym egzemplarzu wyrobu pirotechnicznego spełniającego wymagania bez-
pieczeństwa mające do niego zastosowanie oraz, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, o której mowa w ust. 3, jej 
numer identyfikacyjny, a także sporządza pisemną deklarację zgodności. 

2. Producent jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne środki, aby proces produkcji i jego monitorowanie zapew-
niały zgodność wytworzonego wyrobu pirotechnicznego z mającymi zastosowanie wymaganiami bezpieczeństwa. 

3. Producent sporządza dokumentację techniczną wyrobu pirotechnicznego, o której mowa w ust. 2 załącznika nr 3 
do rozporządzenia, i udostępnia ją wybranej jednostce notyfikowanej. 

4. W celu sprawdzenia zgodności wyrobu pirotechnicznego z mającymi do niego zastosowanie wymaganiami bez-
pieczeństwa, wybrana przez producenta jednostka notyfikowana przeprowadza badania i testy określone w odnośnych 
normach zharmonizowanych lub testy równoważne określone w innych specyfikacjach technicznych lub zleca przeprowa-
dzenie koniecznych badań i testów. W razie braku normy zharmonizowanej jednostka notyfikowana określa, jakie badania 
należy przeprowadzić. 

5. Jednostka notyfikowana umieszcza swój numer identyfikacyjny lub zleca jego umieszczenie na zatwierdzonym 
wyrobie pirotechnicznym na swoją odpowiedzialność oraz wystawia certyfikat zgodności w oparciu o wyniki przeprowa-
dzonych badań. 

6. Producent przechowuje deklarację zgodności, dokumentację techniczną oraz certyfikaty zgodności do dyspozycji 
organów nadzoru rynku przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia wyrobu pirotechnicznego do obrotu. 

VI.  Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości (moduł H) 

1. Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu  jakości (moduł H) jest to procedura oceny zgodności, w której producent 
posiadający zatwierdzony system jakości projektowania, produkcji oraz kontroli gotowych wyrobów i badania danych 
wyrobów pirotechnicznych zapewnia i oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyroby pirotechniczne wido-
wiskowe klasy F4 spełniają wymagania bezpieczeństwa. Producent umieszcza oznakowanie CE na każdym egzemplarzu 
wyrobu pirotechnicznego spełniającym wymagania bezpieczeństwa mające do niego zastosowanie i sporządza pisemną 
deklarację zgodności. 

2. Do procedury zgodności opartej na pełnym zapewnieniu jakości przepisy części III „Zgodność z typem w oparciu 
o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł D)” ust. 2–22 stosuje się odpowiednio. 

3. Producent składa w wybranej jednostce notyfikowanej wniosek o ocenę systemu jakości procesu produkcji, który 
zawiera: 

1) nazwę i adres siedziby lub miejsca zamieszkania producenta; 

2) dokumentację techniczną sporządzoną dla każdego modelu wyrobu pirotechnicznego; 

3) dokumentację dotyczącą systemu jakości; 

4) oświadczenie, że wniosek o ocenę systemu jakości nie został złożony w innej jednostce notyfikowanej. 

4. Dokumentacja systemu jakości musi umożliwiać jednoznaczną interpretację programów i planów jakości, instruk-
cji i sprawozdań dotyczących jakości oraz zawierać w szczególności opis: 

1) celów dotyczących jakości oraz struktury organizacyjnej, obowiązków i uprawnień kierownictwa jednostki notyfi-
kowanej w odniesieniu do projektu i jakości wyrobu pirotechnicznego; 

2) specyfikacji technicznych, łącznie z zastosowanymi normami zharmonizowanymi, a także, w przypadku gdy normy 
zharmonizowane nie zostały w pełni zastosowane, opis środków, które będą stosowane w celu spełnienia wymagań 
bezpieczeństwa; 

3) techniki kontroli i sprawdzania gotowego wyrobu pirotechnicznego, procedur i systematycznych działań, które będą 
stosowane podczas projektowania wyrobu pirotechnicznego zaklasyfikowanego do określonej klasy; 

4) odpowiednich technologii wytwarzania, kontroli jakości i zapewniania jakości, zastosowanych procedur i systema-
tycznych działań; 

5) kontroli, które będą przeprowadzane przed wytworzeniem, w trakcie wytwarzania i po wytworzeniu, a także wskazu-
je częstotliwość ich przeprowadzania; 
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6) zapisów dotyczących jakości, takich jak: protokoły kontroli jakości, wyniki badań, dane dotyczące wzorcowania, 

a także protokoły dotyczące kwalifikacji lub uprawnień pracowników przeprowadzających badania i testy; 

7) środków monitorujących osiąganie wymaganej jakości projektu i wyrobu oraz skuteczność funkcjonowania systemu 
jakości. 

5.  Producent umożliwia jednostce notyfikowanej dostęp do stanowisk projektowania, wytwarzania, kontroli jakości, 
badania i magazynowania w celu dokonania kontroli oraz dostarcza wszelkie niezbędne informacje, a w szczególności: 

1) dokumentację systemu jakości; 

2) zapisy dotyczące systemu jakości w dziedzinie badań i rozwoju, takie jak: wyniki analiz, obliczeń i badań; 

3) zapisy dotyczące systemu jakości w dziedzinie produkcji, takie jak: sprawozdania z kontroli jakości, dane uzyskane 
podczas badań, dane dotyczące wzorcowania, a także protokoły dotyczące kwalifikacji lub uprawnień pracowników 
przeprowadzających badania i testy. 
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Załącznik nr 3 

ZAKRES DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH 

1. Dokumentacja techniczna umożliwia dokonanie oceny zgodności wyrobu pirotechnicznego z wymaganiami bez-
pieczeństwa. 

2. Dokumentacja techniczna w zakresie istotnym dla dokonania tej oceny, o której mowa w ust. 1, zawiera analizę 
i ocenę ryzyka związanego z wytwarzaniem i używaniem wyrobu pirotechnicznego, projekt techniczny, dane dotyczące 
wytworzenia i działania tego wyrobu, a także: 

1) ogólny opis  wyrobu pirotechnicznego; 

2) projekt koncepcyjny i rysunki techniczne i schematy części, podzespołów oraz obwodów; 

3) opisy i objaśnienia niezbędne do odczytania rysunków technicznych i schematów; 

4) opis działania wyrobu pirotechnicznego; 

5) wykaz norm zharmonizowanych stosowanych w całości lub częściowo oraz opisy rozwiązań zastosowanych w celu 
spełnienia wymagań bezpieczeństwa, jeżeli normy zharmonizowane nie zostały zastosowane; w przypadku częścio-
wego zastosowania norm zharmonizowanych dokumentacja techniczna określa części norm, które zostały zastoso-
wane; 

6) wyniki dokonanych obliczeń konstrukcyjnych i przeprowadzonych badań; 

7) wyszczególnienie wszystkich urządzeń i akcesoriów potrzebnych do bezpiecznego działania wyrobu pirotechnicznego; 

8) sprawozdania z badań. 
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Załącznik nr 4 

WYMAGANIA DLA ETYKIET UMIESZCZANYCH NA WYROBACH PIROTECHNICZNYCH 

1. Etykiety umieszczane na wyrobach pirotechnicznych, z wyjątkiem wyrobów pirotechnicznych do pojazdów, za-
wierają w szczególności: 

1) nazwisko lub nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania producenta oraz w przypadku gdy producent nie posiada siedziby na terytorium państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, nazwisko lub nazwę, zarejestrowa-
ną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i adres siedziby lub miejsca zamieszkania importera; 

2) nazwę oraz określenie typu wyrobu pirotechnicznego; 

3) numer rejestracyjny identyfikujący wyrób pirotechniczny oraz numer wyrobu, partii lub jego serii; 

4) oznaczenie klasy wyrobu pirotechnicznego; 

5) wskazanie dostępności danego wyrobu pirotechnicznego dla użytkowników, zgodnie z zasadą, że wyroby klasy 
F1-F3, T1 i P1 mogą być udostępniane wyłącznie osobom pełnoletnim, natomiast dostępność wyrobów klasy F4, T2 
i P2 jest ograniczona wyłącznie do osób posiadających wiedzę specjalistyczną; 

6) określenie rodzaju miejsc, w których jest dozwolone używanie wyrobu pirotechnicznego; 

7) instrukcję obsługi wyrobu pirotechnicznego oraz informację na temat warunków bezpieczeństwa przy użytkowaniu 
tego wyrobu, a w stosownych przypadkach także oznaczenia dotyczące bezpiecznego jego przechowywania oraz 
unieszkodliwiania; 

8) wskazanie roku produkcji wyrobu pirotechnicznego widowiskowego klasy F3 i F4; 

9) w stosownych przypadkach określenie minimalnej bezpiecznej dla użytkownika wyrobu pirotechnicznego odległości 
używania tego wyrobu; 

10) określenie ilości netto materiału pirotechnicznego. 

2. Etykiety umieszczane na wyrobach pirotechnicznych do pojazdów zawierają: 

1) nazwisko lub nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania producenta oraz w przypadku gdy producent nie posiada siedziby na terytorium państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, nazwisko lub nazwę, zarejestrowa-
ną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i adres siedziby lub miejsca zamieszkania importera; 

2) nazwę oraz określenie typu wyrobu pirotechnicznego; 

3) numer rejestracyjny identyfikujący wyrób oraz numer wyrobu, partii lub jego serii; 

4) instrukcję bezpieczeństwa. 

3. Etykiety, o których mowa w ust. 1 i 2, muszą być sporządzone w języku polskim w jasnej, zrozumiałej i czytelnej 
formie oraz umieszczone na wyrobie pirotechnicznym w widoczny, czytelny i trwały sposób. 

4. Do wyrobów pirotechnicznych do pojazdów dołącza się karty charakterystyki, o których mowa w rozporządzeniu 
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 
zmieniającym dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 
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i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.1)), uwzględniające szczególne potrzeby użytkowników 
profesjonalnych tych wyrobów. Kartę charakterystyki dostarcza się w języku wskazanym przez użytkownika profesjonal-
nego wyrobu pirotechnicznego. Może być ona dostarczona w postaci elektronicznej, o ile użytkownik profesjonalny tych 
wyrobów dysponuje środkami technicznymi umożliwiającymi dostęp do karty. 

5. Wyroby pirotechniczne niezgodne z wymaganiami ustawy prezentowane podczas targów, wystaw i pokazów 
w celach handlowych lub wytworzone w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz testów mogą nie 
posiadać etykiety zawierającej informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zostaną wyraźnie uwidocznione informacje, 
o których mowa w art. 62zj ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użyt-
ku cywilnego, oraz oznakowanie, o którym mowa w art. 62zk tej ustawy. 

  

                                                           
1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007, str. 3; Dz. Urz. UE L 141 

z 31.05.2008, str. 1; Dz. Urz. UE L 268 z 09.10.2008, str. 14; Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1; Dz. Urz. UE L 36 
z 05.02.2009, str. 84; Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2009, str. 3; Dz. Urz. UE L 164 z 26.06.2009, str. 7; Dz. Urz. UE L 86 z 01.04.2010, 
str. 7; Dz. Urz. UE L 118 z 12.05.2010, str. 89, Dz. Urz. UE L 133 z 31.05.2010, str. 1; Dz. Urz. UE L 260 z 02.10.2010, str. 22;  
Dz. Urz. UE L 44 z 18.02.2011, str. 2; Dz. Urz. UE L 49 z 24.02.2011, str. 52; Dz. Urz. UE L 58 z 03.03.2011, str. 27, Dz. Urz.  
UE L 69 z 16.03.2011, str. 3 i 7; Dz. Urz. UE L 101 z 15.04.2011, str. 12; Dz. Urz. UE L 134 z 21.05.2011, str. 2; Dz. Urz. UE L 136 
z 24.05.2011, str. 105; Dz. Urz. UE L 37 z 10.02. 2012, str. 1; Dz. Urz. UE L 41 z 15.02.2012, str. 1; Dz. Urz. UE L 128 
z 16.05.2012, str. 1; Dz. Urz. UE L 252 z 19.09.2012, str. 1 i 4; Dz. Urz. UE L 253 z 20.09.2012, str. 1; Dz. Urz. UE L 43 
z 14.02.2013, str. 24; Dz. Urz. UE L 108 z 18.04.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1; Dz. Urz. UE L 328 
z 07.12.2013, str. 69; Dz. Urz. UE L 90 z 26.03.2014, str. 1; Dz. Urz. UE L 93 z 28.03.2014, str. 24; Dz. Urz. UE L 136 
z 09.05.2014, str. 19, Dz. Urz. UE L 244 z 19.08.2014, str. 6; Dz. Urz. UE L 331 z 18.11.2014, str. 41; Dz. Urz. UE L 50 
z 21.02.2015, str. 1; Dz. Urz. UE L 58 z 03.03.2015, str. 43; Dz. Urz. UE L 104 z 23.04.2015, str. 2; Dz. Urz. UE L 132 
z 29.05.2015, str. 8;  Dz. Urz. UE L 233 z 05.09.2015, str. 2; Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2016, str. 1;  Dz. Urz. UE L 40 z 17.02.2016, 
str. 5. 
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Załącznik nr 5 

ELEMENTY DEKLARACJI ZGODNOŚCI DLA WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH 

Deklaracja zgodności dla wyrobów pirotechnicznych zawiera, określone we wskazanej kolejności, elementy: 

1) nagłówek: DEKLARACJA ZGODNOŚCI (NR XXXXX)2); 

2) numer rejestracyjny identyfikujący wyrób pirotechniczny; 

3) numer wyrobu pirotechnicznego, partii lub serii; 

4) nazwę i adres siedziby lub miejsca zamieszkania producenta; 

5) informację: „Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta”; 

6) przedmiot deklaracji (identyfikacja wyrobu umożliwiająca odtworzenie jego historii); 

7) informację: „Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności jest zgodny wymaganiami określonymi 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych 
(Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 27)” oraz, w przypadku gdy wyrób spełnia także wymagania określone 
w innych dyrektywach lub innych przepisach, informację o spełnieniu wymagań określonych w tych dyrektywach 
lub przepisach; 

8) odniesienia do zastosowanych norm zharmonizowanych lub innych zastosowanych specyfikacji technicznych; 

9) nazwę i numer jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła ocenę zgodności wyrobu pirotechnicznego, ze wskaza-
niem wykonanych w tym względzie działań oraz numer wydanego certyfikatu; 

10) informacje dodatkowe (jeżeli występują); 

11) informację w czyim imieniu deklaracja zgodności została podpisana oraz imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby 
upoważnionej do sporządzenia deklaracji zgodności, a także miejsce i datę sporządzenia tej deklaracji. 

                                                           
2) Producent może, ale nie musi nadawać numeru deklaracji zgodności. 




