
DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2018/771 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

dotycząca mającego zastosowanie systemu do celów oceny i weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych urządzeń kotwiczących wykorzystywanych przy robotach budowlanych 
i przeznaczonych do ochrony osób przed upadkiem z wysokości lub zatrzymania upadku 

z wysokości na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
89/106/EWG (1), w szczególności jego art. 28 i art. 60 lit. h), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Brak jest odpowiedniej decyzji dotyczącej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych dla urządzeń 
kotwiczących wykorzystywanych przy robotach budowlanych i przeznaczonych do ochrony osób przed 
upadkiem z wysokości lub zatrzymania upadku z wysokości („urządzenia kotwiczące”). Konieczne jest zatem 
określenie, który system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych ma zastosowanie do urządzeń 
kotwiczących. 

(2)  Biorąc pod uwagę, że urządzenia kotwiczące są przeznaczone do ochrony osób przed upadkiem z wysokości lub 
zatrzymania upadku z wysokości, należy wybrać system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 
obejmujący ciągły nadzór, ocenę i ewaluację kontroli produkcji w zakładzie producenta oraz kontrolne badania 
próbek pobranych przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą w zakładzie produkcyjnym lub w magazynach 
producenta, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszą decyzję stosuje się w odniesieniu do urządzeń kotwiczących wykorzystywanych przy robotach budowlanych 
i przeznaczonych do ochrony osób przed upadkiem z wysokości lub zatrzymania upadku z wysokości. 

Artykuł 2 

Urządzenia kotwiczące, o których mowa w art. 1, poddaje się ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 
w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z systemem określonym w załączniku. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5. 



ZAŁĄCZNIK 

SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Produkty i ich przeznaczenie Zasadnicze charakterystyki Mający zastosowanie 
system 

Urządzenia kotwiczące wykorzystywane przy robotach 
budowlanych i przeznaczone do ochrony osób przed 
upadkiem z wysokości lub zatrzymania upadku z wyso
kości 

Dla wszystkich zasadniczych charak
terystyk 

1+   
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