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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 20 paêdziernika 2006 r.

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, 
eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urzàdzeƒ ciÊnieniowych2)

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U.

Nr 122, poz. 1321, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

———————
1) Minister Transportu kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Pre-

zesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Transportu (Dz. U.
Nr 131, poz. 923).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 22 lutego 2006 r., pod numerem
2006/0108/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowa-
nia krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które
wdra˝a dyrektyw´ nr 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzielania informacji w zakresie norm
i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z póên. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r.
Nr 104,  poz. 708 i Nr 170, poz. 1217.



Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki techniczne
dozoru technicznego w zakresie projektowania, mate-
ria∏ów i elementów stosowanych do wytwarzania, wy-
twarzania, eksploatacji oraz naprawy i modernizacji
specjalistycznych urzàdzeƒ ciÊnieniowych.

2. Do specjalistycznych urzàdzeƒ ciÊnieniowych
zalicza si´:

1) zbiorniki ciÊnieniowe, o iloczynie nadciÊnienia
(PS) i pojemnoÊci (V) wi´kszym ni˝ 50 bar x dm3

i nadciÊnieniu (PS) wy˝szym ni˝ 0,5 bara zamonto-
wanych:

a) w uk∏adzie hamulcowym pojazdu kolejowego
i metra lub w uk∏adzie sterujàcym elementami
za- i wy∏adowczymi pojazdu kolejowego i metra
lub w urzàdzeniu przeciwpo˝arowym pojazdu
kolejowego i metra,

b) na sta∏e w agregatach proszkowych gaÊniczych
pojazdów drogowych;

2) cysterny ciÊnieniowe — zbiorniki wraz z wyposa-
˝eniem obs∏ugowym, konstrukcyjnym i osprz´tem
zabezpieczajàcym, trwale po∏àczone z podwoziem
drogowym lub kolejowym, stanowiàce nieod∏àcz-
nà cz´Êç ramy lub umo˝liwiajàce transport multi-
modalny: 

a) nape∏niane podciÊnieniowo i opró˝niane ciÊnie-
niem (PS) wy˝szym ni˝ 0,5 bara, do przewozu
odpadów, w tym materia∏ów, roztworów, mie-
szanin, które nie sà przewidziane do bezpoÊred-
niego zastosowania i sà przewo˝one w celu ich
utylizacji, sk∏adowania lub zniszczenia przez
spalenie lub inny sposób,

b) nape∏niane lub opró˝niane ciÊnieniem (PS) wy˝-
szym ni˝ 0,5 bara, w szczególnoÊci do przewozu
materia∏ów sta∏ych (sypkich lub granulowa-
nych), mieszanek paszowych,

c) nape∏niane materia∏ami p∏ynnymi i przewo˝àce
te materia∏y pod ciÊnieniem (PS) wy˝szym ni˝
0,5 bara,

d) odejmowalne (zbiorniki kontenerowe), nape∏-
niane, opró˝niane lub przewo˝one pod ciÊnie-
niem, dla których iloczyn nadciÊnienia (PS) i po-
jemnoÊci (V) jest wi´kszy ni˝ 50 bar x dm3,
a nadciÊnienie (PS) wi´ksze ni˝ 0,5 bara

— stosowane w ruchu drogowym, kolejowym oraz
˝egludze Êródlàdowej do przewozu towarów nie-
zaliczonych do towarów niebezpiecznych. 

3. W zakresie projektowania, materia∏ów i elemen-
tów stosowanych do wytwarzania i wytwarzania spe-
cjalistycznych urzàdzeƒ ciÊnieniowych stosuje si´ od-
powiednio:

1) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wyma-

gaƒ dla urzàdzeƒ ciÊnieniowych i zespo∏ów urzà-
dzeƒ ciÊnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200);

2) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia
23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wyma-
gaƒ dla prostych zbiorników ciÊnieniowych (Dz. U.
Nr 259, poz. 2171).

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) najwy˝sze ciÊnienie dopuszczalne oznaczone sym-
bolem „PS” (bar) — granicznà wartoÊç ciÊnienia
roboczego, na którà urzàdzenie zosta∏o zaprojekto-
wane;

2) ciÊnienie dopuszczalne oznaczone symbolem
„PD” (bar) — granicznà wartoÊç ciÊnienia robocze-
go w najwy˝szym punkcie przestrzeni ciÊnienio-
wej urzàdzenia ciÊnieniowego wyst´pujàcà pod-
czas jego nape∏niania, opró˝niania lub transpor-
tu;

3) temperatura dopuszczalna oznaczona symbolem
„TD” (°C) — granicznà wartoÊç najwy˝szej lub naj-
ni˝szej temperatury roboczej; 

4) wyposa˝enie obs∏ugowe — urzàdzenia dla nape∏-
niania i opró˝niania zbiornika, wentylacji, zabez-
pieczenia;

5) wyposa˝enie konstrukcyjne — wewn´trzne lub ze-
wn´trzne elementy wzmacniajàce, stabilizujàce,
wsporcze;

6) osprz´t zabezpieczajàcy — urzàdzenia przeznaczo-
ne do zabezpieczania specjalistycznych urzàdzeƒ
ciÊnieniowych przed przekroczeniem parametrów
dopuszczalnych;

7) wyposa˝enie eksploatacyjne — urzàdzenia zabez-
pieczajàce przed przepe∏nieniem zbiornika, ogrze-
wanie, urzàdzenia ch∏odnicze, spr´˝arki, pompo-
-spr´˝arki, izolacja cieplna, przyrzàdy kontrolno-
-pomiarowe;

8) materia∏ p∏ynny — gaz lub ciecz, a tak˝e ich mie-
szaniny; materia∏ p∏ynny mo˝e zawieraç zawiesiny
cia∏ sta∏ych;

9) eksploatujàcy — w∏aÊciciel, przewoênik lub u˝yt-
kownik specjalistycznego urzàdzenia ciÊnieniowe-
go.

Rozdzia∏ 2

Dokumentacja

§ 3. 1. W celu uzyskania decyzji zezwalajàcej na
eksploatacj´ specjalistycznego urzàdzenia ciÊnienio-
wego eksploatujàcy zg∏asza pisemnie urzàdzenie do
Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,
zwanego dalej „TDT”.

2. W zg∏oszeniu, o którym mowa w ust. 1, nale˝y
podaç nazw´ lub imi´ i nazwisko eksploatujàcego spe-
cjalistyczne urzàdzenie ciÊnieniowe.
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3. Do zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, eksplo-
atujàcy do∏àcza dwa egzemplarze dokumentacji, która
powinna zawieraç:

1) opis techniczny specjalistycznego urzàdzenia ci-
Ênieniowego; 

2) dokumenty dostarczane przez wytwarzajàcego
wraz ze specjalistycznym urzàdzeniem ciÊnienio-
wym, okreÊlone w przepisach dotyczàcych ozna-
kowania CE albo w specyfikacjach technicznych
uzgodnionych z TDT; 

3) rysunek zestawieniowy pojazdu lub pojazdu kole-
jowego i metra — z zamontowanym specjalistycz-
nym urzàdzeniem ciÊnieniowym z podstawowymi
wymiarami, pokazujàcy sposób po∏àczenia zbior-
nika z podwoziem (ramà podwozia lub wózkiem
pojazdu);

4) rysunek specjalistycznego urzàdzenia ciÊnienio-
wego z podaniem nominalnej i minimalnej grubo-
Êci Êcianek g∏ównych elementów, w szczególnoÊci
p∏aszcza, den, przegród i falochronów oraz z wyka-
zem materia∏ów u˝ytych do jego budowy;

5) schemat instalacji do nape∏niania i opró˝niania
z zaznaczeniem osprz´tu zabezpieczajàcego, ci-
Ênieniowego oraz êróde∏ zasilania, z opisem wypo-
sa˝enia (armatury), z podaniem typów wyposa˝e-
nia i wytwórców;

6) obliczenia wytrzyma∏oÊciowe okreÊlajàce mini-
malnà gruboÊç Êcianek;

7) protokó∏ z pomiarów gruboÊci Êcianek zbiornika;

8) opis doboru osprz´tu zabezpieczajàcego wraz z je-
go dokumentacjà, z uwzgl´dnieniem êróde∏ zasila-
nia;

9) instrukcj´ obs∏ugi i konserwacji specjalistycznego
urzàdzenia ciÊnieniowego, zwanà dalej „instrukcjà
eksploatacji”. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ w zakresie, w ja-
kim dane, o których mowa w tym przepisie, zawarte sà
w dokumentacji okreÊlonej w rozporzàdzeniach, o któ-
rych mowa w § 1 ust. 3.

5. Przepisów ust. 3 pkt 6 i 7 nie stosuje si´ do spe-
cjalistycznych urzàdzeƒ ciÊnieniowych, które zaprojek-
towano i wytworzono zgodnie z przepisami, o których
mowa w § 1 ust. 3.

§ 4. Opis techniczny specjalistycznego urzàdzenia
ciÊnieniowego powinien zawieraç:

1) nazw´ i adres wytwórcy, numer fabryczny i rok
produkcji urzàdzenia, oznaczenie typu, o ile ma to
zastosowanie;

2) przeznaczenie urzàdzenia, parametry techniczne
odpowiednio: pojemnoÊç ca∏kowità, pojemnoÊç
komór, o ile ma to zastosowanie, ciÊnienie oblicze-
niowe, ciÊnienie próbne i robocze, najwy˝szà lub
najni˝szà temperatur´ roboczà;

3) okreÊlenie parametrów êróde∏ zasilania;

4) wykaz osprz´tu zabezpieczajàcego (wartoÊci na-
staw); 

5) wykaz wyposa˝enia eksploatacyjnego.

§ 5. 1. Instrukcja eksploatacji specjalistycznego
urzàdzenia ciÊnieniowego powinna zawieraç:

1) nazw´ i charakterystyk´ urzàdzenia;

2) opis czynnoÊci zwiàzanych z eksploatacjà urzàdze-
nia; 

3) opis czynnoÊci przy obs∏udze wyposa˝enia obs∏u-
gowego przeznaczonego do nape∏niania i opró˝-
niania urzàdzenia;

4) informacje o sposobie przygotowania urzàdzenia
do badaƒ; 

5) wymagania okreÊlone w przepisach dotyczàcych
bezpieczeƒstwa i higieny pracy;

6) wymagania dotyczàce konserwacji i kontroli stanu
urzàdzenia oraz jego osprz´tu, w szczególnoÊci
sposób i cz´stotliwoÊç kontroli; 

7) opis sposobu post´powania w przypadku wystà-
pienia uszkodzeƒ, nieprawid∏owoÊci lub zak∏óceƒ
w pracy urzàdzenia; 

8) opis innych wymagaƒ okreÊlonych dla eksploatu-
jàcego urzàdzenie;

9) rysunki i schematy w zakresie niezb´dnym dla zro-
zumienia czynnoÊci obs∏ugowych.

2. Obs∏ugujàcy specjalistyczne urzàdzenie ciÊnie-
niowe powinien zapoznaç si´ z instrukcjà eksploatacji.
Instrukcja eksploatacji powinna znajdowaç si´ w do-
st´pnym dla obs∏ugujàcego miejscu.

Rozdzia∏ 3

Warunki dopuszczenia specjalistycznych urzàdzeƒ 
ciÊnieniowych do eksploatacji

§ 6. Specjalistyczne urzàdzenie ciÊnieniowe, które-
go uruchomienie poprzedzajà czynnoÊci monta˝owe,
poddaje si´ próbie funkcjonowania w pe∏ni wyposa˝o-
nego urzàdzenia, w celu sprawdzenia dzia∏ania
osprz´tu zabezpieczajàcego oraz wyposa˝enia obs∏u-
gowego i eksploatacyjnego.

§ 7. 1. Przed pierwszym uruchomieniem specjali-
stycznego urzàdzenia ciÊnieniowego TDT wykonuje
nast´pujàce czynnoÊci:

1) sprawdza kompletnoÊç i odpowiednioÊç doku-
mentacji, o której mowa w § 3 ust. 3;

2) identyfikuje urzàdzenia ciÊnieniowe na podstawie
przed∏o˝onej dokumentacji i tabliczki fabrycznej;

3) sprawdza kompletnoÊç wyposa˝enia z przed∏o˝o-
nà dokumentacjà;
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4) przeprowadza badanie obejmujàce sprawdzenie:

a) stanu technicznego zbiornika urzàdzenia ciÊnie-
niowego, wyposa˝enia obs∏ugowego i osprz´tu
oraz po∏àczenia zbiornika z podwoziem lub ra-
mà,

b) czy specjalistyczne urzàdzenie ciÊnieniowe jest
zainstalowane zgodnie z dokumentacjà, o której
mowa w § 3 ust. 3,

c) dzia∏ania osprz´tu zabezpieczajàcego,

d) poprawnoÊci dzia∏ania wyposa˝enia obs∏ugo-
wego i eksploatacyjnego,

e) stanu zabezpieczeƒ antykorozyjnych, pow∏ok
malarskich,

f) stanu wyk∏adzin wewn´trznych zbiornika, je˝eli
wyst´pujà.

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, mo˝e
byç wykonywane u eksploatujàcego pod warunkiem,
˝e dysponuje on wyposa˝eniem umo˝liwiajàcym wy-
konanie wszystkich czynnoÊci lub przez podmiot
uprawnionym przez TDT.

§ 8. Na podstawie dokumentacji, o której mowa
w § 3 ust. 3, oraz czynnoÊci, o których mowa w § 7
ust. 1, TDT wydaje decyzj´ zezwalajàcà na eksploata-
cj´ specjalistycznego urzàdzenia ciÊnieniowego.

Rozdzia∏ 4

Warunki eksploatacji specjalistycznych 
urzàdzeƒ ciÊnieniowych

§ 9. 1. Eksploatacj´ specjalistycznych urzàdzeƒ ci-
Ênieniowych prowadzi si´ zgodnie z ich przeznacze-
niem, wymaganiami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu
oraz instrukcjà eksploatacji, stosujàc odpowiednie
Êrodki bezpieczeƒstwa.

2. Specjalistyczne urzàdzenia ciÊnieniowe mogà
byç eksploatowane, je˝eli:

1) ich stan techniczny nie budzi zastrze˝eƒ;

2) osprz´t zabezpieczajàcy oraz wyposa˝enie obs∏u-
gowe i eksploatacyjne sà sprawne i nie zosta∏y
wy∏àczone z dzia∏ania;

3) wydana zosta∏a przez TDT decyzja zezwalajàca na
ich eksploatacj´.

3. Stopieƒ nape∏nienia cystern ciÊnieniowych usta-
la si´ w zale˝noÊci od w∏asnoÊci przewo˝onych mate-
ria∏ów, z uwzgl´dnieniem ograniczeƒ wynikajàcych
z maksymalnej dopuszczalnej ∏adownoÊci cysterny ja-
ko pojazdu drogowego lub kolejowego. 

4. GruboÊç Êcianek zbiornika ciÊnieniowego w cza-
sie ca∏ego okresu eksploatacji nie mo˝e byç mniejsza
od okreÊlonej w dokumentacji technicznej gruboÊci
minimalnej.

5. Specjalistyczne urzàdzenia ciÊnieniowe powin-
ny byç zamykane w taki sposób, aby ich zawartoÊç nie

mog∏a si´ wydostaç na zewnàtrz w sposób niekontro-
lowany.

6. Cysterny ciÊnieniowe przeznaczone do przewo-
zu materia∏ów ciek∏ych, których zbiorniki nie sà prze-
dzielone przegrodami lub falochronami na przestrze-
nie nieprzekraczajàce 7500 litrów, powinny byç nape∏-
niane powy˝ej 80 % swojej pojemnoÊci albo nie wi´-
cej ni˝ 20 %.

7. Cysterny ciÊnieniowe przeznaczone do przewo-
zu materia∏ów sta∏ych (sypkich lub granulowanych)
powinny byç zaopatrzone w instalacj´ uziemiajàcà,
w przypadku gdy przy ich nape∏nianiu lub opró˝nianiu
powstajà ∏adunki elektrostatyczne zagra˝ajàce wybu-
chem.

§ 10. 1. Otwieranie pokryw w∏azów cystern ciÊnie-
niowych jest dozwolone po sprawdzeniu, ˝e zosta∏ za-
mkni´ty dop∏yw ciÊnienia z w∏asnego lub zewn´trzne-
go êród∏a zasilania oraz po wyrównaniu ciÊnienia
w zbiorniku z ciÊnieniem atmosferycznym.

2. WejÊcie do urzàdzeƒ ciÊnieniowych, w których
mo˝e nastàpiç przekroczenie dopuszczalnych st´˝eƒ
czynników szkodliwych dla zdrowia w Êrodowisku pra-
cy lub dopuszczalnej granicy niskich i wysokich tem-
peratur, jest dopuszczalne po dokonaniu neutralizacji,
przewietrzenia i innych czynnoÊci gwarantujàcych
bezpieczeƒstwo oraz po wystawieniu pisemnej zgody
przez eksploatujàcego.

§ 11. Zmiana nastaw osprz´tu zabezpieczajàcego
i jego po∏àczeƒ ze specjalistycznym urzàdzeniem ci-
Ênieniowym jest mo˝liwa wy∏àcznie po uzyskaniu zgo-
dy TDT. 

§ 12. 1. Wymiana uszkodzonego lub zu˝ytego wy-
posa˝enia obs∏ugowego, osprz´tu zabezpieczajàcego
oraz pokryw w∏azów dokonywana jest przez podmiot
uprawniony przez TDT do wykonywania napraw zbior-
ników transportowych, zgodnie z dokumentacjà tech-
nicznà.

2. Wymiana osprz´tu zabezpieczajàcego na nowy
przeprowadzana jest pod nadzorem TDT.

3. Wymiana elementów, o których mowa w ust. 1,
powinna byç udokumentowana. 

§ 13. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji
specjalistycznych urzàdzeƒ ciÊnieniowych eksploatu-
jàcy powinien zorganizowaç s∏u˝b´ eksploatacyjnà
oraz zapewniç obs∏ug´ i konserwacj´ tych urzàdzeƒ,
przez osoby posiadajàce odpowiednie kwalifikacje. 

§ 14. 1. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia
lub nieszcz´Êliwego wypadku zwiàzanego z eksploata-
cjà specjalistycznego urzàdzenia ciÊnieniowego eks-
ploatujàcy niezw∏ocznie je zabezpiecza oraz zawiada-
mia TDT. 

2. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia spe-
cjalistycznego urzàdzenia ciÊnieniowego, które mo˝e
spowodowaç zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia ludzkie-
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go oraz mienia i Êrodowiska, eksploatujàcy niezw∏ocz-
nie podejmuje odpowiednie dzia∏ania majàce na celu
wyeliminowanie zagro˝enia.

§ 15. 1. Eksploatujàcy przygotowuje specjalistycz-
ne urzàdzenie ciÊnieniowe do badaƒ w zakresie nie-
zb´dnym do ich przeprowadzenia, w sposób zapew-
niajàcy bezpieczeƒstwo osób wykonujàcych badania.
Eksploatujàcy zapewnia obs∏ug´ technicznà wykony-
wanych badaƒ. 

2. Podczas przygotowania specjalistycznego urzà-
dzenia ciÊnieniowego oraz jego osprz´tu do badaƒ na-
le˝y przestrzegaç zasad bezpieczeƒstwa i higieny pra-
cy oraz wymagaƒ okreÊlonych w instrukcji eksploata-
cji.

Rozdzia∏ 5

Naprawa i modernizacja specjalistycznych 
urzàdzeƒ ciÊnieniowych

§ 16. 1. Naprawa lub modernizacja specjalistycz-
nych urzàdzeƒ ciÊnieniowych powinna byç przepro-
wadzana przez podmioty posiadajàce uprawnienia
wydane przez TDT oraz na podstawie uzgodnionej
przez TDT dokumentacji technicznej i technologicznej.

2. Wykonanie naprawy lub modernizacji powinno
byç potwierdzone pisemnie przez wykonawc´.

3. Po zakoƒczeniu naprawy lub modernizacji nale-
˝y przeprowadziç badanie, o którym mowa w § 17
ust. 1 pkt 2 lit. a.

Rozdzia∏ 6

Badania techniczne specjalistycznych 
urzàdzeƒ ciÊnieniowych

§ 17. 1. W toku eksploatacji specjalistycznych urzà-
dzeƒ ciÊnieniowych przeprowadzane sà badania tech-
niczne:

1) okresowe — dla urzàdzeƒ obj´tych dozorem pe∏-
nym;

2) doraêne:

a) eksploatacyjne,

b) kontrolne,

c) powypadkowe lub poawaryjne.

2. Badania okresowe i doraêne specjalistycznych
urzàdzeƒ ciÊnieniowych sà wykonywane jako: 

1) rewizje wewn´trzne;

2) próby ciÊnieniowe;

3) rewizje zewn´trzne;

4) próby szczelnoÊci;

5) próby funkcjonowania wyposa˝enia.

§ 18. 1. Rewizja wewn´trzna polega na ocenie wi-
zualnej stanu wewn´trznej i zewn´trznej powierzchni
specjalistycznego urzàdzenia ciÊnieniowego, po∏àczeƒ
spawanych, wyposa˝enia konstrukcyjnego, a w przy-
padkach uzasadnionych wzgl´dami technicznymi
przeprowadzenie pomiarów kontrolnych gruboÊci
Êcianek zbiornika specjalistycznego urzàdzenia ciÊnie-
niowego.

2. W przypadkach uzasadnionych wzgl´dami tech-
nicznymi, ocena wizualna, o której mowa w ust. 1, mo-
˝e byç uzupe∏niona lub zastàpiona innymi badaniami,
okreÊlonymi przez TDT.

§ 19. 1. Prób´ ciÊnieniowà wykonuje si´ jako pró-
b´ hydraulicznà.

2. Podczas wykonywania próby ciÊnieniowej war-
toÊç ciÊnienia próbnego przyjmuje si´ zgodnie z doku-
mentacjà technicznà specjalistycznego urzàdzenia ci-
Ênieniowego lub specyfikacjà technicznà, wed∏ug któ-
rej urzàdzenie zosta∏o zaprojektowane i którego war-
toÊç jest okreÊlona na tabliczce znamionowej.

3. TDT mo˝e ustaliç innà ni˝ okreÊlona w ust. 2
wartoÊç ciÊnienia próbnego w zale˝noÊci od ciÊnienia
dopuszczalnego PD i temperatury dopuszczalnej TD.

4. Temperatura cieczy próbnej nie powinna byç
ni˝sza ni˝ +10 °C i nie wy˝sza ni˝ +50 °C, o ile w doku-
mentacji technicznej specjalistycznego urzàdzenia ci-
Ênieniowego nie zosta∏a ustalona inna temperatura
próby ciÊnieniowej.

5. Prób´ ciÊnieniowà przeprowadza si´ przy zacho-
waniu nast´pujàcych zasad: 

1) ciÊnienie nale˝y równomiernie podnosiç, a˝ do
osiàgni´cia ciÊnienia próbnego, przy czym szyb-
koÊç wzrostu ciÊnienia od dopuszczalnego do
próbnego nie powinna przekraczaç 1 bar/min, chy-
ba ˝e w dokumentacji technicznej specjalistyczne-
go urzàdzenia ciÊnieniowego zosta∏a ustalona in-
na wartoÊç; 

2) ciÊnienie próbne powinno byç utrzymane co naj-
mniej przez 30 minut dla cystern ciÊnieniowych,
których ciÊnienie próbne przekracza wartoÊç 1 ba-
ra, oraz 15 minut dla pozosta∏ych specjalistycz-
nych urzàdzeƒ ciÊnieniowych; 

3) nast´pnie nale˝y obni˝yç ciÊnienie do dopuszczal-
nego i dokonaç ogl´dzin urzàdzenia oraz osprz´tu. 

6. Wynik próby ciÊnieniowej uznaje si´ za pozy-
tywny, je˝eli urzàdzenie nie wykazuje trwa∏ych od-
kszta∏ceƒ, uszkodzeƒ, nieszczelnoÊci urzàdzenia i jego
wyposa˝enia.

7. Prób´ ciÊnieniowà przeprowadza si´ w warun-
kach umo˝liwiajàcych ogl´dziny Êcianek zbiornika
specjalistycznego urzàdzenia ciÊnieniowego, w szcze-
gólnoÊci po∏àczeƒ spawanych, pokryw w∏azów i in-
nych zamkni´ç.

8. Prób´ ciÊnieniowà specjalistycznego urzàdzenia
ciÊnieniowego z izolacjà cieplnà wykonuje si´ bez
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zdejmowania izolacji, z wyjàtkiem przypadków uza-
sadnionych wzgl´dami technicznymi, je˝eli TDT zaleci
cz´Êciowe lub ca∏kowite jej usuni´cie.

§ 20. W przypadkach uzasadnionych wzgl´dami
technicznymi, po uzgodnieniu z TDT, prób´ hydrau-
licznà mo˝na zastàpiç innà próbà lub badaniem inne-
go rodzaju. Próba ciÊnieniowa cystern do przewozu
materia∏ów sta∏ych (sypkich lub granulowanych) roz-
∏adowywanych ciÊnieniowo oraz cystern nape∏nia-
nych podciÊnieniowo, gdy zbiornik cysterny nie by∏
naprawiany przy u˝yciu spawania, mo˝e byç zastàpio-
na próbà pneumatycznà przy ciÊnieniu równym ci-
Ênieniu dopuszczalnemu PD.

§ 21. Rewizja zewn´trzna polega na ocenie wizual-
nej stanu zewn´trznej powierzchni specjalistycznego
urzàdzenia ciÊnieniowego, wyposa˝enia obs∏ugowe-
go i eksploatacyjnego oraz osprz´tu zabezpieczajàce-
go, stanu po∏àczenia zbiornika z podwoziem lub ramà,
stanu zabezpieczeƒ antykorozyjnych, oznaczeƒ i opi-
sów, a tak˝e na sprawdzeniu dzia∏ania osprz´tu.

§ 22. 1. Próba szczelnoÊci polega na sprawdzeniu
szczelnoÊci wyposa˝enia obs∏ugowego oraz osprz´tu
i jest przeprowadzana przy ciÊnieniu o wartoÊci rów-
nej ciÊnieniu dopuszczalnemu PD. 

2. Próba szczelnoÊci przeprowadzana jest jako pró-
ba wodna lub pneumatyczna. Próba szczelnoÊci mo˝e
byç przeprowadzona z zastosowaniem przewo˝onego
towaru, po uzyskaniu zgody TDT. 

§ 23. Próba funkcjonowania wyposa˝enia polega
na sprawdzeniu: 

1) prawid∏owoÊci dzia∏ania osprz´tu zabezpieczajà-
cego oraz wyposa˝enia obs∏ugowego i eksploata-
cyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem;

2) oznaczeƒ;

3) pozycji otwarcia lub zamkni´cia;

4) zgodnoÊci ze schematami;

5) zgodnoÊci z opisami w instrukcji eksploatacji.

§ 24. 1. Badanie doraêne eksploatacyjne specjali-
stycznego urzàdzenia ciÊnieniowego jest wykonywa-
ne na wniosek eksploatujàcego, w przypadku:

1) zmiany eksploatujàcego lub miejsca zainstalowa-
nia urzàdzenia;

2) koniecznoÊci dokonania naprawy lub modernizacji
urzàdzenia;

3) wymiany osprz´tu zabezpieczajàcego;

4) zmiany nastaw osprz´tu zabezpieczajàcego;

5) stwierdzenia nieszczelnoÊci lub uszkodzeƒ urzà-
dzenia;

6) uzasadnionym niew∏aÊciwym stanem technicz-
nym urzàdzenia.

2. Zakres doraênego badania eksploatacyjnego
i sposób przygotowania urzàdzenia do badania, o któ-
rym mowa w ust. 1, okreÊla TDT w zale˝noÊci od oko-
licznoÊci uzasadniajàcych ich przeprowadzenie.

§ 25. Badanie doraêne kontrolne specjalistycznego
urzàdzenia ciÊnieniowego przeprowadza TDT w ra-
mach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o do-
zorze technicznym.

§ 26. 1. W przypadku wystàpienia niebezpiecznego
uszkodzenia lub nieszcz´Êliwego wypadku zwiàzane-
go z eksploatacjà specjalistycznego urzàdzenia ciÊnie-
niowego, badanie doraêne poawaryjne lub powypad-
kowe przeprowadza TDT.

2. Badanie powypadkowe i poawaryjne, o którym
mowa w ust. 1, ma na celu ustalenie przyczyn niebez-
piecznego uszkodzenia lub nieszcz´Êliwego wypadku
zwiàzanego z eksploatacjà specjalistycznego urzàdze-
nia ciÊnieniowego i okreÊlenie wniosków dotyczàcych
dzia∏aƒ zapobiegawczych oraz ich wdro˝enia.

§ 27. 1. Formy dozoru technicznego i terminy ba-
daƒ technicznych specjalistycznych urzàdzeƒ ciÊnie-
niowych okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia. 

2. Dla specjalistycznych urzàdzeƒ ciÊnieniowych
obj´tych dozorem uproszczonym w fazie ich eksplo-
atacji nie wykonuje si´ badaƒ okresowych i doraênych
kontrolnych. 

3. W przypadkach uzasadnionych stanem technicz-
nym specjalistycznego urzàdzenia ciÊnieniowego, ma-
jàcym wp∏yw na bezpieczeƒstwo jego eksploatacji,
terminy badaƒ okreÊlone w za∏àczniku do rozporzà-
dzenia mogà zostaç skrócone na podstawie decyzji
TDT. 

4. W przypadkach uzasadnionych koniecznoÊcià
dostosowania terminów badaƒ zbiorników spr´˝one-
go powietrza, zamontowanych w pojazdach kolejo-
wych lub metra do terminów wynikajàcych z cyklu na-
prawczego tych pojazdów, na wniosek eksploatujàce-
go, TDT mo˝e przed∏u˝yç okresy mi´dzy badaniami.

5. W przypadkach uzasadnionych koniecznoÊcià
dostosowania terminów badaƒ cystern stosowanych
w ruchu kolejowym do terminów wynikajàcych z cyklu
naprawczego podwozi kolejowych, na których te cy-
sterny sà zamontowane, na wniosek eksploatujàcego,
TDT mo˝e zmieniç terminy badaƒ cystern ciÊnienio-
wych. 

§ 28. 1. Terminy badaƒ okresowych wyznacza si´
podajàc miesiàc i rok, przy czym termin pierwszego
badania okresowego ustala si´ odpowiednio od dnia
wydania decyzji zezwalajàcej na eksploatacj´ specjali-
stycznego urzàdzenia ciÊnieniowego.

2. Je˝eli badanie doraêne eksploatacyjne obejmo-
wa∏o pe∏ny zakres badania okresowego, to termin ko-
lejnego badania okresowego, za zgodà eksploatujàce-
go, mo˝e byç wyznaczony od dnia wykonania badania
doraênego.
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3. Na uzasadniony wniosek eksploatujàcego rewi-
zja wewn´trzna i próba ciÊnieniowa mogà byç prze-
prowadzone w okresie szeÊciu miesi´cy przed wyzna-
czonym terminem badania okresowego. Termin bada-
nia powinien byç uzgodniony z TDT z czternastodnio-
wym wyprzedzeniem. 

4. Na uzasadniony wniosek eksploatujàcego, TDT,
po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym rewizji
zewn´trznej, próby szczelnoÊci i funkcjonowania wy-
posa˝enia, przeprowadzonych w ramach badania do-
raênego eksploatacyjnego, mo˝e odroczyç wyznaczo-
ny termin badania okresowego o szeÊç miesi´cy, przy

czym odroczenie terminu mo˝e nastàpiç najwy˝ej
dwukrotnie, tak, aby ∏àczny czas odroczenia nie prze-
kroczy∏ dwunastu miesi´cy.

Rozdzia∏ 7

Przepis koƒcowy

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

Minister Transportu: J. Polaczek
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Transportu
z dnia 20 paêdziernika 2006 r. (poz. 1469)

FORMY DOZORU TECHNICZNEGO I TERMINY BADA¡
SPECJALISTYCZNYCH URZÑDZE¡ CIÂNIENIOWYCH

Lp. Wyszczególnienie Forma
dozoru

Terminy badaƒ

rewizja
we-

wn´trzna

próba 
ciÊnienio-

wa 

rewizja
zewn´trz-

na

próba
szczelno-
Êci i funk-
cjonowa-

nia
osprz´tu

1

Zbiorniki spr´˝onego powietrza zamonto-
wane na sta∏e w pojazdach kolejowych
z nap´dem w∏asnym i metra, o których mo-
wa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a

pe∏ny co 6 lat co 12 lat co 3 lata co 3 lata

2

Hydroakumulatory zamontowane na sta∏e
w hydraulicznych uk∏adach roboczych po-
jazdów kolejowych, o których mowa w § 1
ust. 2 pkt 1 lit. a

pe∏ny co 6 lat co 12 lat co 3 lata co 3 lata

3

Zbiorniki spr´˝onego powietrza zamonto-
wane na sta∏e w pomocniczych uk∏adach
sterowniczych pojazdów kolejowych,
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a

pe∏ny co 6 lat co 12 lat co 3 lata co 3 lata

4

Zbiorniki w agregatach proszkowych za-
montowanych na sta∏e w gaÊniczych po-
jazdach drogowych, o których mowa w § 1
ust. 2 pkt 1 lit. b

pe∏ny co 6 lat co 12 lat co 3 lata —

5

Zbiorniki spr´˝onego powietrza zamonto-
wane na sta∏e w pojazdach kolejowych bez
w∏asnego nap´du, o iloczynie nadciÊnienia
i pojemnoÊci PS x V >200 bar x dm3, o któ-
rych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a

ograni-
czony — —

co 4 lata
z uwzgl´d-

nieniem
terminów
przeglà-

dów okre-
sowych

pojazdów
szyno-
wych

co 4 lata
z uwzgl´d-

nieniem
terminów
przeglà-

dów okre-
sowych

pojazdów
szyno-
wych

1 2 3 4 5 6 7
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1 2 3 4 5 6

6
Zbiorniki przeciwpo˝arowe zamontowane
na sta∏e w pojazdach kolejowych, o których
mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a

ograni-
czony — — co 6 lat co 6 lat

7

Zbiorniki spr´˝onego powietrza zamonto-
wane na sta∏e w pojazdach kolejowych bez
w∏asnego nap´du, o iloczynie nadciÊnienia
i pojemnoÊci PS x V ≤200 bar x dm3, o któ-
rych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a

uprosz-
czony — — — —

8

Cysterny nape∏niane podciÊnieniowo
i opró˝niane ciÊnieniem wy˝szym ni˝
0,5 bara, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2
lit. a

pe∏ny co 6 lat co 6 lat co 2 lata co 2 lata

9

Cysterny opró˝niane lub/i
nape∏niane ciÊnieniem
wy˝szym ni˝ 0,5 bara,
o których mowa w § 1
ust. 2 pkt 2 lit. b

co 6 lat co 6 lat co 2 lata co 2 lata

10

Cysterny nape∏niane
i przewo˝one pod ciÊnie-
niem wy˝szym ni˝ 0,5 ba-
ra do przewozu materia-
∏ów p∏ynnych, o których
mowa w § 1 ust. 2 pkt 2
lit. c

pe∏ny co 6 lat co 6 lat co 2 lata co 2 lata

7

11

Cysterny odejmowalne (zbiorniki kontene-
rowe), które sà pod ciÊnieniem nape∏niane,
opró˝niane lub przewo˝one, o iloczynie
nadciÊnienia i pojemnoÊci PS x V >50 ba-
rów x dm3 i nadciÊnieniu PS >5 bara, o któ-
rych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. d

pe∏ny co 6 lat co 6 lat co 2 lata co 2 lata

pe∏nyw ruchu 
drogowym

w ruchu 
drogowym

w ruchu 
kolejowym

w ruchu 
kolejowym

pe∏ny co 6 lat co 6 lat co 3 lata co 3 lata

pe∏ny co 6 lat co 6 lat co 3 lata co 3 lata


