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USTAWA
z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o kompatybilnoÊci elektromagnetycznej1)2)

Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa okreÊla warunki zachowania przez
urzàdzenie, w tym aparatur´, instalacj´ stacjonarnà,
komponent oraz instalacj´ ruchomà, zdolnoÊci do zadowalajàcego dzia∏ania w okreÊlonym Êrodowisku
elektromagnetycznym bez wprowadzania do tego Êrodowiska niedopuszczalnych zaburzeƒ elektromagnetycznych, zwane dalej „kompatybilnoÊcià elektromagnetycznà”, oraz procedury oceny zgodnoÊci takiego
urzàdzenia z nast´pujàcymi wymaganiami dotyczàcymi:
1) niewywo∏ywania w swoim Êrodowisku zaburzeƒ elektromagnetycznych o wartoÊciach przekraczajàcych odpornoÊç na te zaburzenia innego
urzàdzenia wyst´pujàcego w tym Êrodowisku
oraz
2) posiadania wymaganej odpornoÊci na zaburzenia
elektromagnetyczne
— zwanymi dalej „zasadniczymi wymaganiami”.
Art. 2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie
stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z póên. zm.3)).
Art. 3. Wymaganie, o którym mowa w art. 1 pkt 2,
nie dotyczy przyrzàdów pomiarowych w rozumieniu
art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo
o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z póên.
zm.4)).
———————

Art. 4. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do urzàdzeƒ, które:
1) nie sà zdolne do wywo∏ywania w swoim Êrodowisku zaburzeƒ elektromagnetycznych o wartoÊciach przekraczajàcych odpornoÊç na te zaburzenia innych urzàdzeƒ wyst´pujàcych w tym Êrodowisku oraz
2) sà odporne na zaburzenia elektromagnetyczne wyst´pujàce zwykle podczas ich u˝ywania zgodnie
z przeznaczeniem.
Art. 5. Przepisów ustawy nie stosuje si´ tak˝e do:
1) telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych, w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800, z póên. zm.5)), które nie wykorzystujà
widma fal radiowych i sà przeznaczone do do∏àczania do zakoƒczeƒ publicznej sieci telekomunikacyjnej;
2) odbiorczych cz´Êci urzàdzeƒ radiowych oraz urzàdzeƒ radiowych nadawczych i nadawczo-odbiorczych;
3) urzàdzeƒ przeznaczonych do u˝ywania wy∏àcznie
w s∏u˝bie radiokomunikacyjnej amatorskiej, nieb´dàcych przedmiotem oferty handlowej, w tym
tak˝e zestawów cz´Êci do monta˝u urzàdzeƒ oraz
urzàdzeƒ zmodyfikowanych przez radioamatorów
na w∏asne potrzeby w celu u˝ywania w s∏u˝bie radiokomunikacyjnej amatorskiej;
4) urzàdzeƒ telekomunikacyjnych, w rozumieniu
art. 2 pkt 46 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, przeznaczonych do u˝ywania wy∏àcznie przez:

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro˝enia dyrektywy 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszàcych
si´ do kompatybilnoÊci elektromagnetycznej oraz uchylajàcej dyrektyw´ 89/336/EWG (Dz. Urz. UE L 390
z 31.12.2004, str. 24).
2) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze i ustaw´ z dnia
16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.
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.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180,
poz. 1494 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz. 1834.

a) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podleg∏e Ministrowi Obrony Narodowej lub
przez niego nadzorowane oraz organy i jednostki organizacyjne nadzorowane lub podleg∏e
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych — na w∏asne potrzeby,
b) organy i jednostki organizacyjne podleg∏e ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych —
w sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej
———————
5)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137
i Nr 50, poz. 331.
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przez te organy i jednostki na potrzeby Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rzàdowej,
c) jednostki si∏ zbrojnych obcych paƒstw oraz jednostki organizacyjne innych zagranicznych organów paƒstwowych, przebywajàce czasowo
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów, których Rzeczpospolita Polska
jest stronà — w czasie pobytu,
d) jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego — na w∏asne
potrzeby,
e) jednostki organizacyjne podleg∏e ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych — na w∏asne potrzeby,
f) przedstawicielstwa dyplomatyczne, urz´dy konsularne, zagraniczne misje specjalne oraz
przedstawicielstwa organizacji mi´dzynarodowych, korzystajàce z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów i zwyczajów
mi´dzynarodowych, majàce swoje siedziby na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — wy∏àcznie w zakresie zwiàzanym z dzia∏alnoÊcià dyplomatycznà tych podmiotów,
g) jednostki organizacyjne S∏u˝by Wi´ziennej —
na w∏asne potrzeby,
h) komórki organizacyjne przeprowadzajàce czynnoÊci wywiadu skarbowego, które wchodzà
w sk∏ad jednostek organizacyjnych kontroli
skarbowej nadzorowanych lub podleg∏ych
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów
publicznych — na w∏asne potrzeby;
5) wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64,
poz. 565);
6) pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.6));
7) produktów lotniczych, cz´Êci i wyposa˝enia w rozumieniu rozporzàdzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r.
w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeƒstwa Transportu Lotniczego (Dz. Urz. UE L 240
z 07.09.2002, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 30).
Art. 6. OkreÊlenia u˝yte w ustawie oznaczajà:
1) aparatura — ka˝dy gotowy wyrób lub zespó∏ wyrobów, które sà dost´pne w obrocie jako odr´bne
———————
6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz
z 2007 r. Nr 52, poz. 343 i Nr 57, poz. 381.
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jednostki funkcjonalne przeznaczone do u˝ywania
lub do monta˝u przez u˝ytkownika oraz zdolne do
wywo∏ywania zaburzeƒ elektromagnetycznych lub
podatne na nie;
2) instalacja ruchoma — po∏àczenie kilku rodzajów
aparatury albo po∏àczenie aparatury i innych wyrobów, którego przeznaczeniem jest u˝ywanie
w ró˝nych lokalizacjach;
3) instalacja stacjonarna — po∏àczenie kilku rodzajów
aparatury albo po∏àczenie aparatury i innych wyrobów, którego przeznaczeniem jest u˝ywanie
w okreÊlonej i sta∏ej lokalizacji;
4) komponent — wyrób o ró˝nym stopniu z∏o˝onoÊci
przeznaczony do monta˝u w aparaturze przez
u˝ytkownika, który mo˝e wytwarzaç zaburzenia
elektromagnetyczne lub na którego dzia∏anie takie
zaburzenia mogà mieç wp∏yw;
5) odpornoÊç na zaburzenia elektromagnetyczne —
zdolnoÊç urzàdzeƒ do dzia∏ania zgodnie z przeznaczeniem bez ograniczania wykonywanych funkcji
w przypadku wystàpienia zaburzeƒ elektromagnetycznych;
6) oznakowanie CE — oznakowanie potwierdzajàce
zgodnoÊç aparatury z zasadniczymi wymaganiami
po dokonaniu oceny zgodnoÊci;
7) Êrodowisko elektromagnetyczne — zespó∏ zjawisk
elektromagnetycznych wyst´pujàcych w danym
miejscu;
8) zaburzenie elektromagnetyczne — dowolne zjawisko elektromagnetyczne, które mo˝e obni˝yç jakoÊç dzia∏ania urzàdzeƒ albo niekorzystnie wp∏ynàç na materi´ o˝ywionà i nieo˝ywionà.
Art. 7. Do komponentu oraz instalacji ruchomej
stosuje si´ przepisy ustawy dotyczàce aparatury.
Rozdzia∏ 2
Procedury oceny zgodnoÊci
Art. 8. Aparatura oraz instalacja stacjonarna przed
wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do u˝ytku
podlegajà obowiàzkowej ocenie zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami.
Art. 9. 1. Oceny zgodnoÊci dokonuje producent lub
jego upowa˝niony przedstawiciel.
2. Domniemywa si´, ˝e aparatura spe∏nia zasadnicze wymagania, je˝eli jest zgodna z normami zharmonizowanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci.
3. Ocen´ zgodnoÊci aparatury przeprowadza si´
dla wszystkich warunków dzia∏ania tej aparatury, do
jakich jest ona przeznaczona.
4. W przypadku aparatury, która mo˝e byç wytwarzana i u˝ywana w ró˝nych konfiguracjach, ocen´
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zgodnoÊci aparatury przeprowadza si´ dla wszystkich
reprezentatywnych konfiguracji zgodnych z przeznaczeniem aparatury.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wystarczajàce jest przeprowadzenie oceny zgodnoÊci aparatury w konfiguracji dajàcej najwi´kszy poziom zaburzeƒ elektromagnetycznych i konfiguracji wykazujàcej najmniejszà odpornoÊç na dzia∏anie takich zaburzeƒ.
Art. 10. 1. Producent sporzàdza dokumentacj´
technicznà obejmujàcà proces projektowania i produkcji aparatury, potwierdzajàcà jej zgodnoÊç z zasadniczymi wymaganiami.
2. Dokumentacja techniczna, o której mowa
w ust. 1, obejmuje w szczególnoÊci:
1) opis aparatury zawierajàcy informacje umo˝liwiajàce jednoznacznà jej identyfikacj´;
2) dowody zgodnoÊci z zastosowanymi w ca∏oÊci lub
cz´Êciowo normami zharmonizowanymi, o ile takie normy istniejà;
3) opis dzia∏aƒ podj´tych w celu zapewnienia zgodnoÊci aparatury z zasadniczymi wymaganiami, je˝eli producent nie zastosowa∏ norm zharmonizowanych albo zastosowa∏ je cz´Êciowo, a w szczególnoÊci:
a) wyjaÊnienie podj´tych dzia∏aƒ,
b) wyniki obliczeƒ zwiàzanych z projektem aparatury,
c) opis przeprowadzonych badaƒ lub testów oraz
ich wyniki.
3. Do dokumentacji do∏àcza si´ oÊwiadczenie,
o którym mowa w art. 11 ust. 4, je˝eli w ocenie zgodnoÊci bra∏a udzia∏ jednostka notyfikowana w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodnoÊci.
Art. 11. 1. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel mo˝e poddaç aparatur´ ocenie zgodnoÊci
z udzia∏em jednostki notyfikowanej, autoryzowanej
przez ministra w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoÊci.
2. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
przekazuje jednostce notyfikowanej dokumentacj´
technicznà, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz wskazuje aspekty techniczne dowodzàce spe∏niania przez
aparatur´ zasadniczych wymagaƒ, które powinny byç
ocenione przez t´ jednostk´.
3. Jednostka notyfikowana dokonuje analizy przekazanej dokumentacji technicznej w zakresie, o którym mowa w ust. 2, i ocenia, czy wykazuje ona w sposób prawid∏owy zgodnoÊç aparatury z zasadniczymi
wymaganiami w tym zakresie.
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4. W przypadku potwierdzenia zgodnoÊci aparatury z zasadniczymi wymaganiami jednostka notyfikowana wydaje producentowi lub jego upowa˝nionemu
przedstawicielowi oÊwiadczenie potwierdzajàce zgodnoÊç aparatury z zasadniczymi wymaganiami oraz
wskazujàce zasadnicze wymagania, które by∏y przedmiotem oceny.
Art. 12. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel, przed wprowadzeniem aparatury do obrotu lub
oddaniem do u˝ytku, potwierdza zgodnoÊç aparatury
z zasadniczymi wymaganiami wystawiajàc deklaracj´
zgodnoÊci oraz umieszczajàc na aparaturze oznakowanie CE.
Art. 13. Deklaracja zgodnoÊci, o której mowa
w art. 12, zawiera w szczególnoÊci:
1) informacje o zgodnoÊci aparatury z dyrektywà
2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszàcych si´
do kompatybilnoÊci elektromagnetycznej oraz uchylajàcej dyrektyw´ 89/336/EWG (Dz. Urz. UE L 390
z 31.12.2004, s. 24);
2) opis aparatury zawierajàcy informacje umo˝liwiajàce jej jednoznacznà identyfikacj´;
3) firm´, oznaczenie siedziby i adres producenta oraz
jego upowa˝nionego przedstawiciela, je˝eli taki
wyst´puje;
4) wskazanie datowanych wersji norm zharmonizowanych, na podstawie których deklarowana jest
zgodnoÊç aparatury z zasadniczymi wymaganiami, oraz informacje o innych dzia∏aniach zastosowanych w celu zapewnienia zgodnoÊci aparatury
z zasadniczymi wymaganiami, je˝eli by∏y stosowane;
5) dat´ wystawienia deklaracji;
6) imi´ i nazwisko oraz podpis osoby upowa˝nionej
do wystawiania deklaracji.
Art. 14. 1. Oznakowanie CE, o którym mowa
w art. 12, umieszcza si´ na aparaturze albo jej tablicy
znamionowej w sposób czytelny i trwa∏y, a w przypadku braku takiej mo˝liwoÊci:
1) na opakowaniu aparatury, je˝eli takie istnieje,
i w instrukcji obs∏ugi lub
2) w dokumencie gwarancyjnym do∏àczonym do
aparatury.
2. Oprócz oznakowania CE mogà byç umieszczone
na aparaturze inne znaki, pod warunkiem ˝e nie
zmniejszà widocznoÊci i czytelnoÊci oznakowania CE
oraz nie b´dà wprowadzaç w b∏àd co do znaczenia
i formy oznakowania CE.
3. Oznakowanie CE oznacza tak˝e zgodnoÊç aparatury z innymi przepisami wymagajàcymi oznakowania CE,
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je˝eli oznakowana aparatura takim przepisom podlega.

jej do u˝ytku; art. 9 ust. 2—5 oraz art. 11 stosuje si´ odpowiednio.

4. Wzór oznakowania CE okreÊla za∏àcznik do
ustawy.

2. Wykonawcà jest ten, kto dokona∏ po∏àczenia instalacji stacjonarnej w sposób zapewniajàcy spe∏nianie jej funkcji zgodne z przeznaczeniem przed oddaniem jej do u˝ytku. Za wykonawc´ uwa˝a si´ tak˝e
ka˝dego, kto dokona∏ ostatniej modyfikacji w tej instalacji.

Art. 15. 1. Na aparaturze albo jej tablicy znamionowej w sposób czytelny i trwa∏y, a w przypadku braku
takiej mo˝liwoÊci:
1) na opakowaniu aparatury, je˝eli takie istnieje,
i w instrukcji obs∏ugi lub
2) w dokumencie gwarancyjnym do∏àczonym do
aparatury
— umieszcza si´ nazw´, oznaczenie partii oraz numer
seryjny lub inne informacje pozwalajàce na jej identyfikacj´.

3. Aparatura przeznaczona wy∏àcznie do zamontowania w instalacji stacjonarnej i niedost´pna w obrocie jako samodzielny wyrób podlega ocenie zgodnoÊci
wraz z instalacjà stacjonarnà, do której zosta∏a wmontowana. Do takiej aparatury nie stosuje si´ przepisu
art. 12.
4. Do instalacji stacjonarnej do∏àcza si´ dokumentacj´ technicznà zawierajàcà:

2. Do aparatury do∏àcza si´ informacj´ o firmie,
siedzibie i adresie producenta oraz, je˝eli nie ma on
siedziby w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, o firmie, siedzibie i adresie jego upowa˝nionego
przedstawiciela lub osoby majàcej siedzib´ w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, odpowiedzialnej za wprowadzenie danej aparatury do obrotu
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

1) opis i schemat instalacji;

3. Producent do∏àcza informacje w sprawie Êrodków ostro˝noÊci, które nale˝y podjàç podczas montowania, instalacji, konserwacji i u˝ywania aparatury,
w celu zapewnienia spe∏niania przez aparatur´ zasadniczych wymagaƒ.

4) instrukcj´ u˝ywania i konserwacji instalacji;

4. Je˝eli u˝ywanie aparatury na terenie zabudowy
mieszkaniowej nie zapewnia jej zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami, wówczas producent do∏àcza
wskazanie ograniczeƒ w jej u˝ywaniu wraz z wykazem
norm zharmonizowanych w∏aÊciwych dla tego rodzaju aparatury oraz umieszcza odpowiednià informacj´
na opakowaniu, je˝eli takie istnieje.

6) informacje, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2.

5. Informacje, o których mowa w ust. 1—4, oraz inne informacje niezb´dne do u˝ywania aparatury zgodnie z przeznaczeniem zamieszcza si´ w instrukcji obs∏ugi.
Art. 16. 1. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel jest obowiàzany udost´pniaç do celów kontrolnych, przez okres 10 lat od dnia wyprodukowania
ostatniego egzemplarza aparatury, deklaracj´ zgodnoÊci oraz dokumentacj´ technicznà, o której mowa
w art. 10.
2. Je˝eli producent nie ma siedziby w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej i nie ma upowa˝nionego przedstawiciela, obowiàzek, o którym mowa
w ust. 1, spoczywa na osobie odpowiedzialnej za
wprowadzenie aparatury do obrotu w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
Art. 17. 1. Wykonawca instalacji stacjonarnej dokonuje oceny zgodnoÊci tej instalacji przed oddaniem

2) informacje o wynikach przeprowadzonych badaƒ
zgodnoÊci instalacji z zasadniczymi wymaganiami;
3) informacje o sposobie post´powania w trakcie
monta˝u instalacji, w tym wchodzàcej w jej sk∏ad
aparatury, zapewniajàcym zachowanie zgodnoÊci
z zasadniczymi wymaganiami;

5) informacje pozwalajàce na identyfikacj´ wykonawcy instalacji oraz producenta aparatury stanowiàcej sta∏e wyposa˝enie instalacji;

Art. 18. 1. Wykonawca instalacji stacjonarnej przekazuje jà w∏aÊcicielowi lub u˝ytkownikowi wraz z dokumentacjà technicznà, o której mowa w art. 17 ust. 4.
2. W∏aÊciciel lub u˝ytkownik instalacji stacjonarnej
jest obowiàzany do:
1) utrzymywania jej w stanie zapewniajàcym zgodnoÊç z zasadniczymi wymaganiami;
2) przechowywania, a w razie potrzeby aktualizowania, i udost´pniania do celów kontrolnych dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 17
ust. 4, przez ca∏y okres u˝ywania tej instalacji.
Art. 19. 1. Dopuszcza si´ eksponowanie na targach, wystawach i pokazach urzàdzeƒ podlegajàcych
obowiàzkowej ocenie zgodnoÊci bez deklaracji zgodnoÊci i oznakowania CE, w celu prezentacji ich dzia∏ania, pod warunkiem uwidocznienia informacji, ˝e wystawione urzàdzenie nie mo˝e byç wprowadzone do
obrotu ani oddane do u˝ytku do czasu przeprowadzenia oceny zgodnoÊci.
2. Prezentacja dzia∏ania urzàdzenia, o której mowa
w ust. 1, jest mo˝liwa pod warunkiem przedsi´wzi´cia
Êrodków zabezpieczajàcych przed powstawaniem zaburzeƒ elektromagnetycznych.
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Rozdzia∏ 3

Post´powanie w sprawach kompatybilnoÊci
elektromagnetycznej
Art. 20. Organem w∏aÊciwym w sprawach kompatybilnoÊci elektromagnetycznej jest Prezes Urz´du
Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Prezesem
UKE”, z zastrze˝eniem przepisów odr´bnych regulujàcych uprawnienia innych organów.
Art. 21. 1. Prezes UKE jest organem uprawnionym
do przeprowadzania kontroli spe∏niania przez urzàdzenie wymagaƒ dotyczàcych kompatybilnoÊci elektromagnetycznej, jako organ wyspecjalizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoÊci.
2. Do zadaƒ Prezesa UKE nale˝y:
1) badanie zgodnoÊci oÊwiadczeƒ, o których mowa
w art. 11 ust. 4;
2) kontrola przechowywania i aktualizacji dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 17 ust. 4;
3) kontrola spe∏niania warunków, o których mowa
w art. 19.
Art. 22. Do przeprowadzania kontroli w zakresie,
o którym mowa w art. 21 ust. 1, oraz do post´powania
w sprawie wprowadzenia do obrotu lub oddania do
u˝ytku urzàdzenia niezgodnego z zasadniczymi i innymi wymaganiami stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci oraz
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.
Art. 23. Je˝eli po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 21 ust. 1, Prezes UKE stwierdzi niezgodnoÊç oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 11
ust. 4, ze stanem faktycznym, przekazuje wyniki kontroli ministrowi w∏aÊciwemu do spraw ∏àcznoÊci, w celu podj´cia dzia∏aƒ zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci.
Art. 24. 1. Do kontroli przechowywania oraz aktualizacji dokumentacji technicznej, o której mowa
w art. 17 ust. 4, stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.
2. Je˝eli w wyniku kontroli Prezes UKE stwierdzi,
˝e w∏aÊciciel lub u˝ytkownik instalacji stacjonarnej nie
spe∏ni∏ obowiàzku, o którym mowa w art. 18 ust. 2
pkt 2, mo˝e wezwaç w okreÊlonym terminie do dostarczenia dokumentacji technicznej spe∏niajàcej wymogi,
o których mowa w ustawie.

Poz. 556

Art. 25. Je˝eli:
1) dzia∏anie urzàdzenia eksponowanego na targach,
wystawach i pokazach mo˝e wywo∏aç zaburzenia
elektromagnetyczne lub
2) brak jest informacji, o której mowa w art. 19 ust. 1
— Prezes UKE wydaje decyzj´, w której nakazuje wystawcy wstrzymanie prezentacji. Decyzji nadaje si´
rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.
Art. 26. 1. W przypadku wydania decyzji, o której
mowa w art. 41c ust. 3 pkt 1—3 oraz ust. 5 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci,
w stosunku do urzàdzeƒ niespe∏niajàcych zasadniczych wymagaƒ, Prezes UKE przekazuje Prezesowi
Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów informacj´ o jej wydaniu wraz z podaniem, czy brak zgodnoÊci jest spowodowany:
1) niespe∏nieniem zasadniczych wymagaƒ, je˝eli
urzàdzenie nie jest zgodne z normami zharmonizowanymi lub
2) niew∏aÊciwym stosowaniem norm zharmonizowanych albo
3) brakiem odpowiednich norm zharmonizowanych.
2. Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazuje informacje, o których mowa
w ust. 1, Komisji Europejskiej i paƒstwom cz∏onkowskim Unii Europejskiej zgodnie z art. 44 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci.
Art. 27. W zakresie urzàdzeƒ przeznaczonych do
stosowania w zak∏adach górniczych, zadania, o których mowa w art. 21—26, wykonuje Prezes Wy˝szego
Urz´du Górniczego.
Rozdzia∏ 4
Przepisy zmieniajàce, przejÊciowe i koƒcowe
Art. 28. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947, z póên. zm.7)) dotychczasowà treÊç art. 117a
oznacza si´ jako ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego jest organem w∏aÊciwym w sprawach okreÊlonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnoÊci
elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556) w zakresie wyrobów przeznaczonych do stosowania
w zak∏adach górniczych.”.

3. W przypadku niedostarczenia dokumentacji,
o której mowa w ust. 1, Prezes UKE mo˝e wydaç de———————
cyzj´ zakazujàcà w∏aÊcicielowi lub u˝ytkownikowi u˝y- 7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
wania instalacji stacjonarnej, do czasu dostarczenia
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170,
dokumentacji, bioràc pod uwag´ stopieƒ uchybienia
poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz
wymogom dotyczàcym tej dokumentacji.
z 2007 r. Nr 21, poz. 125.
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w niniejszym rozdziale stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z póên. zm.9))
oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o kompatybilnoÊci elektromagnetycznej.”;

Art. 29. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên.
zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) wymagania, jakim powinny odpowiadaç
urzàdzenia radiowe i telekomunikacyjne urzàdzenia koƒcowe;”;

6) w art. 153 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) kompatybilnoÊci elektromagnetycznej w rozumieniu przepisów o kompatybilnoÊci elektromagnetycznej, w zakresie wynikajàcym z ich
przeznaczenia”;

2) w art. 2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) aparatura — aparatur´ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o kompatybilnoÊci elektromagnetycznej
(Dz. U. Nr 82, poz. 556);”,

7) w art. 155 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmiot wprowadzajàcy do obrotu lub oddajàcy do u˝ytku telekomunikacyjne urzàdzenie
koƒcowe lub urzàdzenie radiowe jest obowiàzany udzieliç Prezesowi UKE, na ka˝de jego ˝àdanie, wyjaÊnieƒ dotyczàcych tego urzàdzenia,
jego przeznaczenia oraz w∏aÊciwoÊci technicznych i eksploatacyjnych, a tak˝e wskazaç zakres
jego zastosowania, z zastrze˝eniem ust. 2.”;

b) uchyla si´ pkt 16 i 24,
c) pkt 40 otrzymuje brzmienie:
„40) szkodliwe zaburzenie elektromagnetyczne
— zaburzenie elektromagnetyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnoÊci elektromagnetycznej, które:

8) art. 156 otrzymuje brzmienie:
„Art. 156. Dopuszcza si´ eksponowanie na targach, wystawach i pokazach urzàdzeƒ
radiowych i telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych podlegajàcych obowiàzkowej ocenie zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami bez deklaracji
zgodnoÊci i oznakowania znakiem zgodnoÊci w celu ich prezentacji, pod warunkiem uwidocznienia informacji, ˝e wystawione urzàdzenie nie mo˝e byç
wprowadzone do obrotu ani przekazane
do u˝ywania do czasu przeprowadzenia
oceny zgodnoÊci urzàdzenia z zasadniczymi wymaganiami.”;

a) zagra˝a funkcjonowaniu s∏u˝by radionawigacyjnej lub s∏u˝by radiokomunikacyjnej u˝ywanej stale lub czasowo
w celu zapewnienia ochrony ˝ycia ludzkiego lub mienia lub
b) w sposób powa˝ny pogarsza, utrudnia
lub w sposób powtarzajàcy si´ przerywa wykonywanie s∏u˝by radiokomunikacyjnej dzia∏ajàcej zgodnie z przepisami prawa;”,
d) uchyla si´ pkt 51;
3) w art. 148 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) mogà byç chronione przed zaburzeniami elektromagnetycznymi w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnoÊci elektromagnetycznej,”;

9) uchyla si´ art. 157;
10) w art. 158 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel wprowadzajàcy do obrotu lub oddajàcy do
u˝ytku telekomunikacyjne urzàdzenia koƒcowe
lub urzàdzenia radiowe jest obowiàzany udost´pniaç, do celów kontrolnych, dokumentacj´
zwiàzanà z ocenà zgodnoÊci przez okres co najmniej 10 lat od dnia wyprodukowania ostatniego egzemplarza urzàdzenia.”;

4) w dziale VI tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie:
„Wymagania dla telekomunikacyjnych urzàdzeƒ
koƒcowych i urzàdzeƒ radiowych”;
5) art. 152 otrzymuje brzmienie:
„Art. 152. Do wymagaƒ dotyczàcych telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych i urzàdzeƒ radiowych, w tym w zakresie eksponowania ich na targach, wystawach
i pokazach, a tak˝e kontroli tych urzàdzeƒ w zakresie nieuregulowanym
———————
8)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137
i Nr 50, poz. 331.
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11) w art. 200:
a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) nieodp∏atnego pobierania próbek wprowadzonej do obrotu lub oddanej do u˝ytku
aparatury, w tym telekomunikacyjnych
urzàdzeƒ koƒcowych i urzàdzeƒ radiowych,
———————
9)

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.
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Poz. 556
UKE mo˝e podjàç dzia∏ania w celu
wyjaÊnienia okolicznoÊci, w jakich
takie zak∏ócenie mo˝e wystàpiç,
i wydaç zalecenia pokontrolne, których wykonanie pozwoli na wyeliminowanie mo˝liwoÊci wystàpienia takiego zak∏ócenia.

w celu przeprowadzenia badaƒ w zakresie
spe∏niania przez t´ aparatur´ zasadniczych
wymagaƒ oraz zatrzymania próbek do czasu
prawomocnego zakoƒczenia post´powania;”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 3
i 5—7, dotyczà urzàdzeƒ w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o kompatybilnoÊci elektromagnetycznej.”;
12) art. 204 otrzymuje brzmienie:
„Art. 204. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e urzàdzenie w rozumieniu przepisów
o kompatybilnoÊci elektromagnetycznej, wytwarzajàce pole elektromagnetyczne powoduje zak∏ócenie pracy
innego urzàdzenia spe∏niajàcego zasadnicze wymagania w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o kompatybilnoÊci elektromagnetycznej, Prezes UKE mo˝e wydaç
decyzj´ o:
1) czasowym wstrzymaniu u˝ywania
urzàdzenia wytwarzajàcego zaburzenia elektromagnetyczne;
2) zmianie sposobu u˝ywania urzàdzenia;
3) zastosowaniu Êrodków technicznych prowadzàcych do eliminacji
zak∏ócenia, na koszt podmiotu,
któremu wydano decyzj´;
4) czasowym
zaj´ciu
urzàdzenia
w celu przeprowadzenia badaƒ
niezb´dnych do ustalenia przyczyn
zak∏óceƒ.
Decyzji nadaje si´ rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.
2. Prezes UKE mo˝e uzale˝niç wydanie
czasowo zaj´tego urzàdzenia od zgody jego u˝ytkownika na usuni´cie, na
koszt u˝ytkownika, przyczyn powodujàcych niezgodnoÊç urzàdzenia z zasadniczymi wymaganiami, w szczególnoÊci przyczyn zak∏óceƒ.”;
13) po art. 204 dodaje si´ art. 204a w brzmieniu:
„Art. 204a. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e urzàdzenie w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o kompatybilnoÊci elektromagnetycznej, wytwarzajàce pole elektromagnetyczne, mo˝e powodowaç
w okreÊlonym miejscu zak∏ócenie
pracy innego urzàdzenia spe∏niajàcego zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów o kompatybilnoÊci elektromagnetycznej, Prezes

2. Prezes UKE informuje Komisj´ Europejskà i paƒstwa cz∏onkowskie Unii
Europejskiej o dzia∏aniach podj´tych
w przypadkach, o których mowa
w art. 204 lub 204a.”;
14) w art. 205:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposoby post´powania
w przypadku stwierdzenia, ˝e urzàdzenie
w rozumieniu przepisów o kompatybilnoÊci
elektromagnetycznej, wytwarzajàce pole
elektromagnetyczne, u˝ywane przez podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1—6 i 8,
powoduje zak∏ócenie pracy innego urzàdzenia, spe∏niajàcego zasadnicze wymagania
w rozumieniu przepisów o kompatybilnoÊci
elektromagnetycznej, uwzgl´dniajàc charakter zadaƒ realizowanych przez te podmioty
oraz s∏uszny interes u˝ytkownika urzàdzenia, którego praca jest zak∏ócana.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
przeprowadzania post´powania kontrolnego i pokontrolnego przez Prezesa UKE wobec jednostek organizacyjnych S∏u˝by Wi´ziennej, uwzgl´dniajàc charakter zadaƒ realizowanych przez te jednostki oraz s∏uszny
interes u˝ytkowników urzàdzeƒ, których
praca jest zak∏ócana albo mo˝e byç zak∏ócana.”.
Art. 30. Do procedur oceny zgodnoÊci rozpocz´tych i niezakoƒczonych przed wejÊciem w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
Art. 31. Urzàdzenia, o których mowa w art. 1, mogà byç wprowadzane do obrotu lub oddane do u˝ytku
zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy do dnia 20 lipca
2009 r.
Art. 32. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 205 ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa w art. 29,
zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 205 ust. 2
i 3 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Art. 33. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 20 lipca
2007 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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Poz. 556
Za∏àcznik do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. (poz. 556)

WZÓR OZNAKOWANIA CE

1. Propozycje podane na rysunku muszà byç zachowane zarówno przy zwi´kszaniu, jak i zmniejszaniu
rozmiarów oznakowania.
2. WysokoÊç oznakowania zgodnoÊci nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 5 mm, chyba ˝e nie jest to mo˝liwe z powodu
konstrukcji aparatury.

