
Za cznik Kr 6 

Wyci g z DzU nr 49z dnia 24 marca 2003 r. 

ROZPORZ DZENIE  
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ1)

z dnia 12 marca 2003 r.  

w sprawie zasadniczych wymaga  dla sprz tu elektrycznego2)

(DzU z dnia 24 marca 2003 r. nr 49, poz.414)  

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (DzU nr 166, poz. 1360) 

zarz dza si , co nast puje:  

§ 1. Rozporz dzenie okre la:

1)  zasadnicze wymagania dla sprz tu elektrycznego podlegaj cego ocenie zgodno ci;  

2)  warunki i tryb dokonywania oceny zgodno ci sprz tu elektrycznego;  

3)  tre  deklaracji zgodno ci;  

4)  sposób oznakowania sprz tu elektrycznego;  

5)  wzór oznakowania CE.  

§ 2. Przepisów rozporz dzenia nie stosuje si  do:

1)  sprz tu elektrycznego przeznaczonego do u ytkowania w atmosferze zagro onej wybuchem;  

2)  sprz tu elektrycznego o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym;  

3)  elektrycznych cz ci d wigów osobowych i towarowych;  

4)  liczników energii elektrycznej;  

5)  wtyczek i gniazd do u ytku domowego;  

6)  urz dze  steruj cych do ogrodze  pod napi ciem;  

7)  specjalistycznego sprz tu przeznaczonego do u ytkowania na statkach, w samolotach lub w taborze 

kolejowym, spe niaj cego wymagania bezpiecze stwa ustalone przez organizacje mi dzynarodowe, 

których Rzeczpospolita Polska jest cz onkiem;  

8)  kompatybilno ci elektromagnetycznej.  

§ 3. Ilekro  w rozporz dzeniu jest mowa o "sprz cie elektrycznym" - nale y przez to rozumie  sprz t

przeznaczony do u ytkowania przy napi ciu nominalnym od 50 V do 1 000 V pr du przemiennego lub 

od 75 V do 1 500 V pr du sta ego.  

§ 4. Sprz t elektryczny mo e by  wprowadzony do obrotu tylko wówczas, je eli po skonstruowaniu zgodnie 

z zasadami dobrej praktyki in ynierskiej w zakresie zasad bezpiecze stwa nie zagra a bezpiecze stwu 

ludzi, zwierz t domowych i mieniu, pod warunkiem jego w a ciwego zainstalowania, utrzymywania we 

w a ciwym stanie technicznym i u ytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a tak e je eli jest oznakowany 

w sposób okre lony w § 11.  

§ 5. 1. Na sprz cie elektrycznym zamieszcza si  podstawowe informacje, których znajomo  i 

przestrzeganie s  warunkiem bezpiecze stwa podczas u ytkowania tego sprz tu. W przypadku 

braku mo liwo ci zamieszczenia informacji na sprz cie elektrycznym, informacje te podaje si  w 

instrukcji obs ugi lub wiadectwie gwarancyjnym.  
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2. Nazw  producenta, znak firmowy lub znak towarowy zamieszcza si  bezpo rednio na sprz cie 

elektrycznym oraz w instrukcji obs ugi lub wiadectwie gwarancyjnym, a w przypadku braku 

mo liwo ci zamieszczenia ich na tym sprz cie - na opakowaniu.  

§ 6. 1. Sprz t elektryczny powinien by  zaprojektowany i wyprodukowany w sposób zapewniaj cy jego 

zgodno  z zasadami ochrony przed zagro eniami, o których mowa w § 7, pod warunkiem e jest on 

u ytkowany zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywany we w a ciwym stanie technicznym.  

2. Sprz t elektryczny wraz z jego cz ciami sk adowymi powinien by  wyprodukowany w sposób 

zapewniaj cy jego bezpieczny oraz prawid owy monta  i przy czenie.  

§ 7. 1. W celu ochrony przed zagro eniami stwarzanymi przez sprz t elektryczny, w procesie jego 

projektowania i produkcji nale y przewidzie  i zastosowa  w nim odpowiednie rodki techniczne, 

zapewniaj ce:  

1)  ochron  ludzi i zwierz t domowych przed niebezpiecze stwem urazu lub innej szkody, mog cych 

powsta  w wyniku dotyku bezpo redniego lub po redniego;  

2)  niepowstawanie temperatury, uków lub promieniowania, mog cych spowodowa

niebezpiecze stwo;  

3)  ochron  ludzi, zwierz t domowych i mienia przed niebezpiecze stwem o charakterze 

nieelektrycznym, spowodowanym przez ten sprz t;

4)  odpowiedni  do daj cych si  przewidzie  warunków izolacj .

2. W celu ochrony przed zagro eniami mog cymi powsta  na skutek oddzia ywania czynników 

zewn trznych na sprz t elektryczny, w procesie jego projektowania i produkcji nale y przewidzie  i 

zastosowa  w nim odpowiednie rodki techniczne, aby ten sprz t:  

1)  spe nia  przewidywane wymagania mechaniczne w taki sposób, aby ludzie, zwierz ta domowe 

oraz mienie nie by y nara one na niebezpiecze stwo;  

2)  by  odporny na wp ywy niemechaniczne w daj cych si  przewidzie  warunkach otoczenia w taki 

sposób, aby ludzie, zwierz ta domowe oraz mienie nie by y nara one na niebezpiecze stwo;  

3)  nie nara a  ludzi, zwierz t domowych oraz mienia na niebezpiecze stwo zwi zane z mo liwymi do 

przewidzenia warunkami przeci enia. 

§ 8. 1. Je eli zastosowanie domniemania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodno ci, jest niemo liwe ze wzgl du na brak norm zharmonizowanych, 

domniemywa si , e sprz t elektryczny spe nia zasadnicze wymagania okre lone w § 5-7, je eli jest 

zgodny z normami opublikowanymi przez Mi dzynarodow  Komisj  Elektrotechniczn  (IEC), 

dotycz cymi tego sprz tu.

2. W przypadku braku norm, o których mowa w ust. 1, domniemywa si , e sprz t elektryczny spe nia 

zasadnicze wymagania okre lone w § 5-7, je eli jest zgodny z normami krajowymi dotycz cymi tego 

sprz tu, opracowanymi z uwzgl dnieniem przepisów bezpiecze stwa Mi dzynarodowej Komisji do 

Spraw Przepisów Dotycz cych Zatwierdzania Sprz tu Elektrycznego (CEE).  

§ 9. 1. Ocena zgodno ci sprz tu elektrycznego z zasadniczymi wymaganiami jest dokonywana na podstawie 

wewn trznej kontroli produkcji tego sprz tu.

2. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel w wyniku dokonanej wewn trznej kontroli produkcji, o 

której mowa w ust. 1, powinien zapewni  i zadeklarowa , e sprz t elektryczny spe nia zasadnicze 

wymagania okre lone w § 5-7.  



3. W ramach wewn trznej kontroli produkcji, o której mowa w ust. 1, producent sporz dza dokumentacj

techniczn  umo liwiaj c  dokonanie oceny zgodno ci sprz tu elektrycznego z zasadniczymi 

wymaganiami okre lonymi w § 5-7.  

4. Dokumentacja techniczna, oprócz danych dotycz cych konstrukcji, produkcji i dzia ania sprz tu

elektrycznego, zawiera w szczególno ci:

1)  ogólny opis sprz tu elektrycznego;  

2)  koncepcj  konstrukcyjn  oraz rysunki wykonawcze i schematy elementów, podzespo ów oraz 

obwodów;  

3)  opisy i obja nienia niezb dne do zrozumienia rysunków i schematów, o których mowa w pkt. 2, 

oraz dzia ania sprz tu elektrycznego;  

4)  wykaz zastosowanych w ca o ci lub cz ciowo norm oraz, w przypadku niestosowania norm, 

opisy rozwi za  przyj tych w celu spe nienia zasadniczych wymaga  okre lonych w § 5-7;  

5)  wyniki przeprowadzonych oblicze  konstrukcyjnych i sprawdze ;

6)  sprawozdania z bada .

5. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel przechowuje dokumentacj  techniczn  w celach 

kontrolnych przez okres 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza sprz tu

elektrycznego.  

6. W przypadku gdy producent jest spoza terytorium Unii Europejskiej i nie ma upowa nionego 

przedstawiciela, obowi zek, o którym mowa w ust. 5, spoczywa na importerze.  

7. Producent powinien podj  wszelkie dzia ania konieczne do zagwarantowania, e proces produkcji 

zapewnia zgodno  produkowanego sprz tu elektrycznego z dokumentacj  techniczn  oraz 

przepisami rozporz dzenia.  

8. W przypadku wyst pienia zastrze e , producent lub importer mo e przedstawi  sprawozdanie, 

sporz dzone przez jednostk  notyfikowan , dotycz ce zgodno ci sprz tu elektrycznego z 

zasadniczymi wymaganiami okre lonymi w § 5-7.  

§ 10. 1. Po pozytywnym wyniku oceny zgodno ci sprz tu elektrycznego z zasadniczymi wymaganiami, 

okre lonymi w § 5-7, producent lub jego upowa niony przedstawiciel wystawia deklaracj

zgodno ci.  

2. Deklaracja zgodno ci zawiera:  

1)  imi , nazwisko (nazw ) i adres producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela;  

2)  opis identyfikuj cy sprz t elektryczny;  

3)  odniesienie do przepisów wydanych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodno ci, norm zharmonizowanych oraz norm, o których mowa w § 8;  

4)  dwie ostatnie cyfry roku oznaczaj ce rok, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprz t

elektryczny;  

5)  imi  i nazwisko oraz funkcj  osoby upowa nionej do sk adania podpisu w imieniu producenta lub 

jego upowa nionego przedstawiciela.  

3. Je eli jest to konieczne, deklaracja zgodno ci zawiera równie  wskazanie dokumentacji lub 

specyfikacji technicznych, na podstawie których jest deklarowana zgodno .

4. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel przechowuje kopi  deklaracji zgodno ci wraz z 

dokumentacj  techniczn , o której mowa w § 9 ust. 3.  
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5. W przypadku gdy producent jest spoza terytorium Unii Europejskiej i nie ma upowa nionego 

przedstawiciela, obowi zek, o którym mowa w ust. 4, spoczywa na importerze.  

§ 11. 1. Producent lub jego upowa niony przedstawiciel umieszcza na sprz cie elektrycznym oznakowanie 

"CE", potwierdzaj ce zgodno  tego sprz tu z przepisami rozporz dzenia.

2. Oznakowanie CE umieszcza si  bezpo rednio na sprz cie elektrycznym, a w przypadku braku takiej 

mo liwo ci - na opakowaniu, instrukcji obs ugi lub wiadectwie gwarancyjnym. Oznakowanie to 

powinno by  widoczne, atwo czytelne i nieusuwalne.  

3. Wzór oznakowania CE okre la za cznik do rozporz dzenia.

4. Inne znaki mog  by  umieszczane na sprz cie elektrycznym, jego opakowaniu, instrukcji lub 

wiadectwie gwarancyjnym pod warunkiem, e nie zmniejszaj  widoczno ci i czytelno ci 

oznakowania CE oraz nie sugeruj  tego oznakowania.  

§ 12. 1. W przypadku gdy sprz t elektryczny podlega tak e przepisom innych rozporz dze  wydanych na 

podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci, które przewiduj

oznakowanie CE, oznakowanie to wskazuje, e sprz t elektryczny spe nia wymagania okre lone w 

tych przepisach.  

2. W przypadku gdy przepisy co najmniej jednego z rozporz dze , o których mowa w ust. 1, zezwalaj

producentowi na wybór przepisów, które zastosuje, oznakowanie CE wskazuje zgodno  sprz tu

elektrycznego jedynie z przepisami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku 

producent jest obowi zany poda  w dokumentach, informacjach lub instrukcjach, do czanych do 

sprz tu elektrycznego, które przepisy zosta y zastosowane.  

§ 13. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit  Polsk  cz onkostwa w Unii 

Europejskiej.  

__________________________________  

1)
  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej kieruje dzia em administracji rz dowej - gospodarka, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie 

szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).  

2)
  Przepisy niniejszego rozporz dzenia wdra aj  postanowienia dyrektywy Unii Europejskiej 73/23/EWG ze zmianami 

wprowadzonymi dyrektyw  93/68/EWG.

ZA CZNIK 

WZÓR OZNAKOWANIA CE 

Oznakowanie CE sk ada si  z liter o poni szych kszta tach: 

W przypadku pomniejszania lub powi kszania oznakowania CE nale y zachowa  proporcje podane na 

powy szym rysunku.  

Elementy oznakowania CE powinny mie  t  sam  wysoko , która nie mo e by  mniejsza ni  5 mm.


