Zaáącznik Kr 6
Wyciąg z DzU nr 49z dnia 24 marca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOàECZNEJ1)
z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagaĔ dla sprzĊtu 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 zgodnoĞci (DzU nr 166, poz. 1360)
zarządza siĊ, co nastĊpuje:
§ 1. Rozporządzenie okreĞla:
1) zasadnicze wymagania dla sprzĊtu elektrycznego podlegającego ocenie zgodnoĞci;
2) warunki i tryb dokonywania oceny zgodnoĞci sprzĊtu elektrycznego;
3) treĞü deklaracji zgodnoĞci;
4) sposób oznakowania sprzĊtu elektrycznego;
5) wzór oznakowania CE.
§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje siĊ do:
1) sprzĊtu elektrycznego przeznaczonego do uĪytkowania w atmosferze zagroĪonej wybuchem;
2) sprzĊtu elektrycznego o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym;
3) elektrycznych czĊĞci dĨwigów osobowych i towarowych;
4) liczników energii elektrycznej;
5) wtyczek i gniazd do uĪytku domowego;
6) urządzeĔ sterujących do ogrodzeĔ pod napiĊciem;
7) specjalistycznego sprzĊtu przeznaczonego do uĪytkowania na statkach, w samolotach lub w taborze
kolejowym, speániającego wymagania bezpieczeĔstwa ustalone przez organizacje miĊdzynarodowe,
których Rzeczpospolita Polska jest czáonkiem;
8) kompatybilnoĞci elektromagnetycznej.
§ 3. Ilekroü w rozporządzeniu jest mowa o "sprzĊcie elektrycznym" - naleĪy przez to rozumieü sprzĊt
przeznaczony do uĪytkowania przy napiĊciu nominalnym od 50 V do 1 000 V prądu przemiennego lub
od 75 V do 1 500 V prądu staáego.
§ 4. SprzĊt elektryczny moĪe byü wprowadzony do obrotu tylko wówczas, jeĪeli po skonstruowaniu zgodnie
z zasadami dobrej praktyki inĪynierskiej w zakresie zasad bezpieczeĔstwa nie zagraĪa bezpieczeĔstwu
ludzi, zwierząt domowych i mieniu, pod warunkiem jego wáaĞciwego zainstalowania, utrzymywania we
wáaĞciwym stanie technicznym i uĪytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a takĪe jeĪeli jest oznakowany
w sposób okreĞlony w § 11.
§ 5. 1. Na sprzĊcie elektrycznym zamieszcza siĊ podstawowe informacje, których znajomoĞü i
przestrzeganie są warunkiem bezpieczeĔstwa podczas uĪytkowania tego sprzĊtu. W przypadku
braku moĪliwoĞci zamieszczenia informacji na sprzĊcie elektrycznym, informacje te podaje siĊ w
instrukcji obsáugi lub Ğwiadectwie gwarancyjnym.

2. NazwĊ producenta, znak firmowy lub znak towarowy zamieszcza siĊ bezpoĞrednio na sprzĊcie
elektrycznym oraz w instrukcji obsáugi lub Ğwiadectwie gwarancyjnym, a w przypadku braku
moĪliwoĞci zamieszczenia ich na tym sprzĊcie - na opakowaniu.
§ 6. 1. SprzĊt elektryczny powinien byü zaprojektowany i wyprodukowany w sposób zapewniający jego
zgodnoĞü z zasadami ochrony przed zagroĪeniami, o których mowa w § 7, pod warunkiem Īe jest on
uĪytkowany zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywany we wáaĞciwym stanie technicznym.
2. SprzĊt elektryczny wraz z jego czĊĞciami skáadowymi powinien byü wyprodukowany w sposób
zapewniający jego bezpieczny oraz prawidáowy montaĪ i przyáączenie.
§ 7. 1. W celu ochrony przed zagroĪeniami stwarzanymi przez sprzĊt elektryczny, w procesie jego
projektowania i produkcji naleĪy przewidzieü i zastosowaü w nim odpowiednie Ğrodki techniczne,
zapewniające:
1) ochronĊ ludzi i zwierząt domowych przed niebezpieczeĔstwem urazu lub innej szkody, mogących
powstaü w wyniku dotyku bezpoĞredniego lub poĞredniego;
2) niepowstawanie
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áuków

lub

promieniowania,

mogących

spowodowaü

3) ochronĊ ludzi, zwierząt domowych i mienia przed niebezpieczeĔstwem o charakterze
nieelektrycznym, spowodowanym przez ten sprzĊt;
4) odpowiednią do dających siĊ przewidzieü warunków izolacjĊ.
2. W celu ochrony przed zagroĪeniami mogącymi powstaü na skutek oddziaáywania czynników
zewnĊtrznych na sprzĊt elektryczny, w procesie jego projektowania i produkcji naleĪy przewidzieü i
zastosowaü w nim odpowiednie Ğrodki techniczne, aby ten sprzĊt:
1) speániaá przewidywane wymagania mechaniczne w taki sposób, aby ludzie, zwierzĊta domowe
oraz mienie nie byáy naraĪone na niebezpieczeĔstwo;
2) byá odporny na wpáywy niemechaniczne w dających siĊ przewidzieü warunkach otoczenia w taki
sposób, aby ludzie, zwierzĊta domowe oraz mienie nie byáy naraĪone na niebezpieczeĔstwo;
3) nie naraĪaá ludzi, zwierząt domowych oraz mienia na niebezpieczeĔstwo związane z moĪliwymi do
przewidzenia warunkami przeciąĪenia.
§ 8. 1. JeĪeli zastosowanie domniemania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnoĞci, jest niemoĪliwe ze wzglĊdu na brak norm zharmonizowanych,
domniemywa siĊ, Īe sprzĊt elektryczny speánia zasadnicze wymagania okreĞlone w § 5-7, jeĪeli jest
zgodny z normami opublikowanymi przez MiĊdzynarodową KomisjĊ Elektrotechniczną (IEC),
dotyczącymi tego sprzĊtu.
2. W przypadku braku norm, o których mowa w ust. 1, domniemywa siĊ, Īe sprzĊt elektryczny speánia
zasadnicze wymagania okreĞlone w § 5-7, jeĪeli jest zgodny z normami krajowymi dotyczącymi tego
sprzĊtu, opracowanymi z uwzglĊdnieniem przepisów bezpieczeĔstwa MiĊdzynarodowej Komisji do
Spraw Przepisów Dotyczących Zatwierdzania SprzĊtu Elektrycznego (CEE).
§ 9. 1. Ocena zgodnoĞci sprzĊtu elektrycznego z zasadniczymi wymaganiami jest dokonywana na podstawie
wewnĊtrznej kontroli produkcji tego sprzĊtu.
2. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel w wyniku dokonanej wewnĊtrznej kontroli produkcji, o
której mowa w ust. 1, powinien zapewniü i zadeklarowaü, Īe sprzĊt elektryczny speánia zasadnicze
wymagania okreĞlone w § 5-7.
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3. W ramach wewnĊtrznej kontroli produkcji, o której mowa w ust. 1, producent sporządza dokumentacjĊ
techniczną umoĪliwiającą dokonanie oceny zgodnoĞci sprzĊtu elektrycznego z zasadniczymi
wymaganiami okreĞlonymi w § 5-7.
4. Dokumentacja techniczna, oprócz danych dotyczących konstrukcji, produkcji i dziaáania sprzĊtu
elektrycznego, zawiera w szczególnoĞci:
1) ogólny opis sprzĊtu elektrycznego;
2) koncepcjĊ konstrukcyjną oraz rysunki wykonawcze i schematy elementów, podzespoáów oraz
obwodów;
3) opisy i objaĞnienia niezbĊdne do zrozumienia rysunków i schematów, o których mowa w pkt. 2,
oraz dziaáania sprzĊtu elektrycznego;
4) wykaz zastosowanych w caáoĞci lub czĊĞciowo norm oraz, w przypadku niestosowania norm,
opisy rozwiązaĔ przyjĊtych w celu speánienia zasadniczych wymagaĔ okreĞlonych w § 5-7;
5) wyniki przeprowadzonych obliczeĔ konstrukcyjnych i sprawdzeĔ;
6) sprawozdania z badaĔ.
5. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel przechowuje dokumentacjĊ techniczną w celach
kontrolnych przez okres 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza sprzĊtu
elektrycznego.
6. W przypadku gdy producent jest spoza terytorium Unii Europejskiej i nie ma upowaĪnionego
przedstawiciela, obowiązek, o którym mowa w ust. 5, spoczywa na importerze.
7. Producent powinien podjąü wszelkie dziaáania konieczne do zagwarantowania, Īe proces produkcji
zapewnia zgodnoĞü produkowanego sprzĊtu elektrycznego z dokumentacją techniczną oraz
przepisami rozporządzenia.
8. W przypadku wystąpienia zastrzeĪeĔ, producent lub importer moĪe przedstawiü sprawozdanie,
sporządzone przez jednostkĊ notyfikowaną, dotyczące zgodnoĞci sprzĊtu elektrycznego z
zasadniczymi wymaganiami okreĞlonymi w § 5-7.
§ 10. 1. Po pozytywnym wyniku oceny zgodnoĞci sprzĊtu elektrycznego z zasadniczymi wymaganiami,
okreĞlonymi w § 5-7, producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel wystawia deklaracjĊ
zgodnoĞci.
2. Deklaracja zgodnoĞci zawiera:
1) imiĊ, nazwisko (nazwĊ) i adres producenta lub jego upowaĪnionego przedstawiciela;
2) opis identyfikujący sprzĊt elektryczny;
3) odniesienie do przepisów wydanych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnoĞci, norm zharmonizowanych oraz norm, o których mowa w § 8;
4) dwie ostatnie cyfry roku oznaczające rok, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzĊt
elektryczny;
5) imiĊ i nazwisko oraz funkcjĊ osoby upowaĪnionej do skáadania podpisu w imieniu producenta lub
jego upowaĪnionego przedstawiciela.
3. JeĪeli jest to konieczne, deklaracja zgodnoĞci zawiera równieĪ wskazanie dokumentacji lub
specyfikacji technicznych, na podstawie których jest deklarowana zgodnoĞü.
4. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel przechowuje kopiĊ deklaracji zgodnoĞci wraz z
dokumentacją techniczną, o której mowa w § 9 ust. 3.

5. W przypadku gdy producent jest spoza terytorium Unii Europejskiej i nie ma upowaĪnionego
przedstawiciela, obowiązek, o którym mowa w ust. 4, spoczywa na importerze.
§ 11. 1. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel umieszcza na sprzĊcie elektrycznym oznakowanie
"CE", potwierdzające zgodnoĞü tego sprzĊtu z przepisami rozporządzenia.
2. Oznakowanie CE umieszcza siĊ bezpoĞrednio na sprzĊcie elektrycznym, a w przypadku braku takiej
moĪliwoĞci - na opakowaniu, instrukcji obsáugi lub Ğwiadectwie gwarancyjnym. Oznakowanie to
powinno byü widoczne, áatwo czytelne i nieusuwalne.
3. Wzór oznakowania CE okreĞla zaáącznik do rozporządzenia.
4. Inne znaki mogą byü umieszczane na sprzĊcie elektrycznym, jego opakowaniu, instrukcji lub
Ğwiadectwie gwarancyjnym pod warunkiem, Īe nie zmniejszają widocznoĞci i czytelnoĞci
oznakowania CE oraz nie sugerują tego oznakowania.
§ 12. 1. W przypadku gdy sprzĊt elektryczny podlega takĪe przepisom innych rozporządzeĔ wydanych na
podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoĞci, które przewidują
oznakowanie CE, oznakowanie to wskazuje, Īe sprzĊt elektryczny speánia wymagania okreĞlone w
tych przepisach.
2. W przypadku gdy przepisy co najmniej jednego z rozporządzeĔ, o których mowa w ust. 1, zezwalają
producentowi na wybór przepisów, które zastosuje, oznakowanie CE wskazuje zgodnoĞü sprzĊtu
elektrycznego jedynie z przepisami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku
producent jest obowiązany podaü w dokumentach, informacjach lub instrukcjach, doáączanych do
sprzĊtu elektrycznego, które przepisy zostaáy zastosowane.
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w Īycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską czáonkostwa w Unii
Europejskiej.
__________________________________
1)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spoáecznej kieruje dziaáem administracji rządowej - gospodarka, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegóáowego zakresu dziaáania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoáecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2)

Przepisy niniejszego rozporządzenia wdraĪają postanowienia dyrektywy Unii Europejskiej 73/23/EWG ze zmianami
wprowadzonymi dyrektywą 93/68/EWG.

ZAàĄCZNIK
WZÓR OZNAKOWANIA CE
Oznakowanie CE skáada siĊ z liter o poniĪszych ksztaátach:

W przypadku pomniejszania lub powiĊkszania oznakowania CE naleĪy zachowaü proporcje podane na
powyĪszym rysunku.
Elementy oznakowania CE powinny mieü tĊ samą wysokoĞü, która nie moĪe byü mniejsza niĪ 5 mm.
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