
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zasadnicze wymagania dla sprz´tu elektrycznego
podlegajàcego ocenie zgodnoÊci;

2) procedury oceny zgodnoÊci sprz´tu elektrycznego;

3) sposób oznakowania sprz´tu elektrycznego;

4) wzór znaku CE.

§ 2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do:

1) sprz´tu elektrycznego przeznaczonego do u˝ytko-
wania w atmosferze zagro˝onej wybuchem;

2) sprz´tu elektrycznego o przeznaczeniu radiologicz-
nym i medycznym;

3) elektrycznych cz´Êci dêwigów osobowych i towa-
rowych;

4) liczników energii elektrycznej;

5) wtyczek i gniazd do u˝ytku domowego;

6) urzàdzeƒ sterujàcych do ogrodzeƒ pod napi´ciem;

7) specjalistycznego sprz´tu przeznaczonego do
u˝ytkowania na statkach, na statkach powietrz-
nych oraz na kolei, spe∏niajàcego wymagania bez-
pieczeƒstwa ustalone przez organizacje mi´dzyna-
rodowe, których Rzeczpospolita Polska jest cz∏on-
kiem;

8) kompatybilnoÊci elektromagnetycznej.

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o sprz´cie
elektrycznym, nale˝y przez to rozumieç sprz´t przezna-
czony do u˝ytkowania przy napi´ciu nominalnym
od 50 V do 1 000 V pràdu przemiennego lub od 75 V
do 1 500 V pràdu sta∏ego.

§ 4. Sprz´t elektryczny mo˝e byç wprowadzony do
obrotu tylko wówczas, gdy po skonstruowaniu go
zgodnie z zasadami dobrej praktyki in˝ynierskiej w za-
kresie zasad bezpieczeƒstwa nie zagra˝a bezpieczeƒ-
stwu ludzi, zwierzàt domowych i mieniu, je˝eli jest
w∏aÊciwie zainstalowany, utrzymywany i u˝ytkowany
zgodnie z przeznaczeniem oraz oznakowany w sposób
okreÊlony w § 11.

§ 5. 1. Na sprz´cie elektrycznym zamieszcza si´
podstawowe informacje, których znajomoÊç i prze-
strzeganie sà warunkiem bezpieczeƒstwa podczas
u˝ytkowania tego sprz´tu. W przypadku braku mo˝li-
woÊci zamieszczenia informacji na sprz´cie elektrycz-
nym informacje te podaje si´ w instrukcji obs∏ugi,
Êwiadectwie gwarancyjnym lub w dokumentacji do∏à-
czonej do sprz´tu.

2. Nazw´ producenta lub znak towarowy zamiesz-
cza si´ bezpoÊrednio na sprz´cie elektrycznym,
a w przypadku braku mo˝liwoÊci zamieszczenia ich na
tym sprz´cie — na opakowaniu.

§ 6. 1. Sprz´t elektryczny nale˝y projektowaç i wy-
twarzaç w sposób zapewniajàcy jego zgodnoÊç z zasa-
dami ochrony przed zagro˝eniami, o których mowa
w § 7, pod warunkiem ˝e jest on u˝ytkowany zgodnie
z przeznaczeniem i utrzymywany we w∏aÊciwym sta-
nie technicznym.

2. Sprz´t elektryczny wraz z jego cz´Êciami sk∏ado-
wymi powinien byç wytwarzany w sposób zapewnia-
jàcy jego bezpieczny oraz prawid∏owy monta˝ i przy∏à-
czenie.

§ 7. 1. W celu ochrony przed zagro˝eniami stwa-
rzanymi przez sprz´t elektryczny, w procesie jego pro-
jektowania i wytwarzania nale˝y przewidzieç i zasto-
sowaç w nim odpowiednie Êrodki techniczne zapew-
niajàce:

1) ochron´ ludzi i zwierzàt domowych przed niebez-
pieczeƒstwem urazu lub innej szkody, mogàcych
powstaç w wyniku bezpoÊredniego lub poÊrednie-
go kontaktu z elektrycznoÊcià;

2) niepowstawanie temperatury, ∏uków lub promie-
niowania, mogàcych spowodowaç niebezpieczeƒ-
stwo;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 21 sierpnia 2007 r.

w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla sprz´tu elektrycznego2)

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki
(Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).

2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje transpozycji dyrekty-
wy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw
paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do sprz´tu elek-
trycznego przewidzianego do stosowania w okreÊlonych
granicach napi´cia (Dz. Urz. UE L 374 z 27.12.2006,
str. 10—19).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700
i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.



3) ochron´ ludzi, zwierzàt domowych i mienia przed
niebezpieczeƒstwem o charakterze nieelektrycz-
nym, spowodowanym przez ten sprz´t;

4) odpowiednià do dajàcych si´ przewidzieç warun-
ków izolacj´.

2. W celu ochrony przed zagro˝eniami mogàcymi
powstaç na skutek oddzia∏ywania czynników ze-
wn´trznych na sprz´t elektryczny, w procesie jego
projektowania i wytwarzania nale˝y przewidzieç i za-
stosowaç w nim odpowiednie Êrodki techniczne, aby
ten sprz´t:

1) spe∏nia∏ przewidywane wymagania mechaniczne
w taki sposób, aby ludzie, zwierz´ta domowe oraz
mienie nie byli nara˝eni na niebezpieczeƒstwo;

2) by∏ odporny na wp∏ywy niemechaniczne w dajà-
cych si´ przewidzieç warunkach otoczenia w taki
sposób, aby ludzie, zwierz´ta domowe oraz mie-
nie nie byli nara˝eni na niebezpieczeƒstwo;

3) nie nara˝a∏ ludzi, zwierzàt domowych oraz mienia
na niebezpieczeƒstwo zwiàzane z mo˝liwymi do
przewidzenia warunkami przecià˝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 zgodnoÊci, jest niemo˝liwe ze
wzgl´du na brak norm zharmonizowanych, uznaje si´,
˝e sprz´t elektryczny spe∏nia zasadnicze wymagania
okreÊlone w § 5—7, je˝eli jest zgodny z przepisami
bezpieczeƒstwa Mi´dzynarodowej Komisji Elektro-
technicznej (IEC), dotyczàcymi tego sprz´tu, opubliko-
wanymi w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej.

2. W przypadku braku norm, o których mowa
w ust. 1, uznaje si´, ˝e sprz´t elektryczny spe∏nia za-
sadnicze wymagania okreÊlone w § 5—7, je˝eli jest
zgodny z normami krajowymi dotyczàcymi tego sprz´-
tu, opracowanymi z uwzgl´dnieniem przepisów bez-
pieczeƒstwa Mi´dzynarodowej Komisji do Spraw
Przepisów Dotyczàcych Zatwierdzania Sprz´tu Elek-
trycznego (CEE), opublikowanych w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej.

§ 9. 1. Ocena zgodnoÊci sprz´tu elektrycznego z za-
sadniczymi wymaganiami jest dokonywana na pod-
stawie 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 zapewniç i zadekla-
rowaç, ˝e sprz´t elektryczny spe∏nia zasadnicze wyma-
gania okreÊlone w § 5—7.

3. W ramach wewn´trznej kontroli produkcji, o któ-
rej mowa w ust. 1, producent sporzàdza dokumenta-
cj´ technicznà umo˝liwiajàcà dokonanie oceny zgod-
noÊci sprz´tu elektrycznego z zasadniczymi wymaga-
niami okreÊlonymi w § 5—7.

4. Dokumentacja techniczna zawiera dane dotyczà-
ce konstrukcji, produkcji i dzia∏ania sprz´tu elektrycz-
nego, w szczególnoÊci:

1) ogólny opis sprz´tu elektrycznego;

2) koncepcj´ konstrukcyjnà, rysunki wykonawcze
i schematy elementów, podzespo∏ów oraz obwo-
dów;

3) opisy i objaÊnienia niezb´dne do zrozumienia ry-
sunków i schematów, o których mowa w pkt 2,
oraz dzia∏ania sprz´tu elektrycznego;

4) wykaz zastosowanych w ca∏oÊci lub cz´Êciowo
norm oraz, w przypadku niestosowania norm, opi-
sy rozwiàzaƒ przyj´tych w celu spe∏nienia zasadni-
czych wymagaƒ okreÊlonych w § 5—7;

5) wyniki przeprowadzonych obliczeƒ konstrukcyj-
nych, sprawdzeƒ, o ile majà zastosowanie;

6) sprawozdania z badaƒ.

5. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
przechowuje dokumentacj´ technicznà i kopi´ dekla-
racji zgodnoÊci, o której mowa w § 10, w celach kon-
trolnych przez okres 10 lat od daty wyprodukowania
ostatniego egzemplarza sprz´tu elektrycznego.

6. Producent powinien podjàç wszelkie dzia∏ania
konieczne do zagwarantowania, ˝e proces produkcji
zapewnia zgodnoÊç wytwarzanego sprz´tu elektrycz-
nego z dokumentacjà technicznà oraz przepisami roz-
porzàdzenia.

7. W przypadku wystàpienia zastrze˝eƒ producent
lub osoba odpowiedzialna za wprowadzenie danego
sprz´tu elektrycznego do obrotu przedstawi organowi
wyspecjalizowanemu sprawozdanie, sporzàdzone
przez jednostk´ notyfikowanà, dotyczàce zgodnoÊci
sprz´tu elektrycznego z zasadniczymi wymaganiami
okreÊlonymi w § 5—7.

§ 10. 1. Po pozytywnym wyniku oceny zgodnoÊci
sprz´tu elektrycznego z zasadniczymi wymaganiami,
okreÊlonymi w § 5—7, producent lub jego upowa˝nio-
ny przedstawiciel wystawia deklaracj´ zgodnoÊci.

2. Deklaracja zgodnoÊci zawiera:

1) imi´, nazwisko (nazw´) i adres producenta lub je-
go upowa˝nionego przedstawiciela;

2) opis identyfikujàcy sprz´t elektryczny;

3) odniesienie do norm zharmonizowanych oraz
norm, o których mowa w § 8;

4) dwie ostatnie cyfry roku oznaczajàce rok, w którym
umieszczono znak CE na sprz´cie elektrycznym;

5) imi´ i nazwisko osoby upowa˝nionej do sk∏adania
podpisu w imieniu producenta lub jego upowa˝-
nionego przedstawiciela.
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3. Deklaracja zgodnoÊci zawiera równie˝, o ile ma
to zastosowanie, wskazanie dokumentacji, na podsta-
wie której jest deklarowana zgodnoÊç sprz´tu elek-
trycznego.

§ 11. 1. Producent lub jego upowa˝niony przedsta-
wiciel umieszcza na sprz´cie elektrycznym oznakowa-
nie CE, potwierdzajàce zgodnoÊç tego sprz´tu z prze-
pisami rozporzàdzenia.

2. Oznakowanie CE umieszcza si´ bezpoÊrednio
na sprz´cie elektrycznym, a w przypadku braku takiej
mo˝liwoÊci — na jego opakowaniu, w instrukcji ob-
s∏ugi lub Êwiadectwie gwarancyjnym. Oznakowanie
to powinno byç widoczne, ∏atwo czytelne i nieusu-
walne.

3. Wzór znaku CE okreÊla za∏àcznik do rozporzà-
dzenia.

4. Inne znaki mogà byç umieszczane na sprz´cie
elektrycznym, jego opakowaniu, w instrukcji obs∏ugi
lub Êwiadectwie gwarancyjnym, pod warunkiem ˝e
nie zmniejszajà widocznoÊci i czytelnoÊci znaku CE
oraz nie sugerujà tego znaku.

§ 12. 1. W przypadku gdy sprz´t elektryczny podle-
ga tak˝e przepisom innych rozporzàdzeƒ wydanych na
podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sys-
temie oceny zgodnoÊci, które przewidujà oznakowa-
nie CE, oznakowanie to wskazuje, ˝e sprz´t elektryczny
spe∏nia wymagania okreÊlone w tych przepisach.

2. W przypadku gdy przepisy co najmniej jednego
z rozporzàdzeƒ, o których mowa w ust. 1, zezwalajà
producentowi na wybór przepisów, które zastosuje,
oznakowanie CE wskazuje zgodnoÊç sprz´tu elektrycz-
nego jedynie z przepisami zastosowanymi przez pro-
ducenta. W takim przypadku producent jest obowiàza-
ny podaç w dokumentach, informacjach lub instruk-
cjach, do∏àczanych do sprz´tu elektrycznego, które
przepisy zosta∏y zastosowane.

§ 13. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagaƒ dla sprz´tu elektrycznego (Dz. U. Nr 259,
poz. 2172).

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

Minister Gospodarki: P.G. Woêniak
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 sierpnia 2007 r. (poz. 1089)

WZÓR ZNAKU CE

Znak CE sk∏ada si´ z liter „CE” o poni˝szych kszta∏tach:

W przypadku pomniejszania lub powi´kszania oznakowania CE nale˝y zachowaç proporcje podane na po-
wy˝szym rysunku.

Elementy znaku CE powinny mieç t´ samà wysokoÊç, która nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 5 mm.


