
 

 

 

 

 

INFORMATOR  

dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych 

 i elektronicznych – aparatury, telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów 

wykorzystujących energię – podlegających ocenie zgodności 

z wymaganiami określonymi w Dyrektywach RTTE, EMC 

oraz w Rozporządzeniach Komisji Europejskiej  
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

W ramach swobodnego przepływu towarów w Unii Europejskiej, wyroby spełniające 

wymagania, określone w dyrektywach nowego podejścia lub w ich aktach delegowanych, 

mogą być wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku w każdym kraju Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

Wprowadzanie do obrotu oznacza udostępnianie przez producenta, jego upoważnionego 

przedstawiciela lub importera, nieodpłatnie albo za opłatą, po raz pierwszy na terytorium 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym wyrobu w celu jego używania lub dystrybucji. 

Oddanie do użytku oznacza pierwsze na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zgodne z przeznaczeniem 

użycie wyrobu, który nie został wprowadzony do obrotu. 

Potwierdzenie spełnienia wymagań dokonuje się w ramach oceny zgodności przed 

wprowadzeniem wyrobu do obrotu lub przed jego oddaniem do użytku. 

Większość urządzeń elektrycznych i elektronicznych dostępnych na rynku podlega ocenie 

zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywach RTTE 1999/5/WE albo EMC 

2004/108/WE oraz w zakresie zużycia energii w Rozporządzeniach Komisji Europejskiej, np. 

1275/2008, 107/2007, 278/2009 i 642/2009, odnoszących się do wymagań dotyczących 

Ekoprojektu. 
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II. ROLA PODMIOTÓW ODNOŚNIE WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH 

DYREKTYWOM LUB ROZPORZĄDZENIOM KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

 

PRODUCENCI I IMPORTERZY 

 

Producent – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która projektuje i wytwarza wyrób, albo dla której wyrób 

zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku 

pod własną nazwą lub znakiem. 

Upoważniony przedstawiciel producenta – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

upoważniona prze producenta na piśmie do działania w jego imieniu. 

Importer – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, która wprowadza do 

obrotu lub oddaje do użytku wyroby pochodzące z krajów trzecich. 

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel jest odpowiedzialny za dokonanie oceny 

zgodności wyrobów z wymaganiami wynikającymi z Dyrektyw lub Rozporządzeń Komisji 

Europejskiej. 

Po dokonaniu oceny zgodności, producent lub jego upoważniony przedstawiciel wystawia 

deklarację zgodności (oświadczenie o zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami) oraz 

umieszcza na wyrobie oznakowanie zgodności (CE). 

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel jest zobowiązany przechowywać 

dokumentację dotycząca wyrobów oraz wyników dokonanej oceny zgodności przez okres 10 

lat od daty wyprodukowania ostatniego wyrobu, którego dokumentacja ta dotyczy. Jeżeli 

producent ma siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym i nie ustanowił upoważnionego przedstawiciela, obowiązek 

przechowywania dokumentacji dotyczącej wyrobu oraz oceny zgodności spoczywa na 

importerze. 

 

DYSTRYBUTORZY 

Dystrybutor – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która dostarcza i udostępnia wyrób po jego wprowadzeniu już do obrotu 

przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela albo importera.  

Dystrybutor nie odpowiada za proces oceny zgodności wyrobu wprowadzanego do obrotu lub 

oddawanego do użytku, powinien on jednak mieć podstawową wiedzę w tym zakresie 

dotycząca wyrobów, które sprzedaje. W szczególności, powinien wiedzieć, które wyroby 

podlegają ocenie zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywach RTTE, EMC lub  

w Rozporządzeniach Komisji Europejskiej, jakie dokumenty i informacje powinny być 

dołączone do wyrobu oraz w jaki sposób wyrób powinien być oznakowany znakiem 

zgodności (CE). 
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III. DYREKTYWA RTTE  

R&TTE – urządzenie radiowe (Radio Equipment) + urządzenie telekomunikacyjne końcowe 

(Telecommunications Terminal Equipment) 

Akty prawne 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r.  

w sprawie radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 

uznawania ich zgodności (Dz.U.UE.L.1999.91.10 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 

138, poz. 935 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo  telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, 

poz. 1800 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 

przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych  

z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 października 2004 r. w sprawie 

sposobu i wzoru oznakowania znakiem ostrzegawczym urządzeń radiowych 

stanowiących urządzenia klasy 2 (Dz. U. Nr 232, poz. 2335). 

Zakres przedmiotowy 

 urządzenie radiowe – urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające komunikowanie się 

przy pomocy emisji lub odbioru fal radiowych; 

 telekomunikacyjne urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone 

do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci. 

Zasady ogólne 

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel załącza do urządzenia informacje  

o przeznaczeniu danego urządzenia oraz udostępnia każdemu zainteresowanemu deklarację 

zgodności danego urządzenia z zasadniczymi wymaganiami, dołączając do każdego 

egzemplarza urządzenia: 

 deklarację zgodności lub  

 oświadczenie producenta o zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami  

o następującej treści "Niniejszym (nazwa producenta) oświadcza, że (nazwa 

urządzenia) jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi 

postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE„ wraz z informacją o miejscu publikacji  

i sposobie udostępniania deklaracji zgodności. 

W odniesieniu do urządzeń radiowych informacje o przeznaczeniu danego urządzenia 

powinny umożliwiać identyfikację kraju lub obszaru geograficznego, na którym dane 

urządzenie może być wykorzystywane. 

W odniesieniu do telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania 

do zakończeń sieci publicznej informacje o przeznaczeniu danego urządzenia powinny 

umożliwiać ustalenie zakończeń sieci publicznej, do których dane urządzenie może być 

dołączane. 
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Treść deklaracji zgodności 

 imię i nazwisko lub nazwa producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela oraz 

jego siedziba i adres; 

 nazwa i typ urządzenia, którego deklaracja dotyczy; 

 dokumenty techniczne, na podstawie których jest deklarowana zgodność, oraz 

działania podjęte w celu zapewnienia zgodności urządzenia z zasadniczymi 

wymaganiami, w tym zastosowane normy zharmonizowane; 

 dyrektywy, z którymi urządzenie jest zgodne; 

 data wystawienia, imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia 

deklaracji. 

Oznakowanie CE 

Oznakowanie CE umieszcza się: 

 na urządzeniu lub jego tablicy znamionowej; 

 na opakowaniu urządzenia; 

 w instrukcji obsługi. 

Oznakowanie CE umieszcza się w sposób czytelny i trwały. 

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel obok oznakowania CE umieszcza numer 

identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeżeli taka jednostka brała udział w ocenie 

zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami. 

Obok oznakowania CE mogą być umieszczone inne znaki, pod warunkiem że nie zmniejszają 

widoczności i czytelności oznakowania CE. 

Wysokość znaku zgodności nie może być mniejsza niż 5 mm, chyba że nie jest to możliwe  

z powodu konstrukcji urządzenia.  

Oznakowanie można proporcjonalnie skalować. 

Wzór oznakowania znakiem zgodności: 

 

Znak ostrzegawczy urządzeń klasy 2 

Urządzenia radiowe, wobec których Państwa Członkowskie Unii Europejskiej stosują 

ograniczenia w zakresie wprowadzania ich do obrotu lub oddawania do użytku ze względu 

na: 

1) pracę urządzenia w zakresie częstotliwości, których wykorzystanie nie zostało 

zharmonizowane na terytorium tych państw,  

2) efektywność wykorzystania zakresów częstotliwości; 

3) eliminowanie szkodliwych zaburzeń elektromagnetycznych; 

4) ochronę zdrowia publicznego, 

stanowią urządzenia klasy 2 i przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku 

powinny być oznakowane znakiem ostrzegawczym przez producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela. 
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Oznakowanie znakiem ostrzegawczym umieszcza się w widocznym miejscu w sposób 

czytelny i trwały: 

1) na urządzeniu lub jego tablicy znamionowej; 

2) na opakowaniu urządzenia; 

3) w instrukcji obsługi urządzenia; 

4) w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do urządzenia. 

Oznakowanie znakiem ostrzegawczym powinno być umieszczone również w dokumentach 

zawierających informacje o przeznaczeniu danego urządzenia i ograniczeniach w jego 

użytkowaniu. 

Wzór oznakowania znakiem ostrzegawczym. 
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IV. DYREKTYWA EMC 

EMC – kompatybilność elektromagnetyczna (ElectroMagnetic Compatibility) 

 

Akty prawne 

 Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r.  

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do 

kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG 

(Dz.U.UE.L.2004.390.24); 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 

82, poz. 556 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, 

poz. 935 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo  telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 

1800 ze zm.) 

Zakres przedmiotowy 

 aparatura - każdy gotowy wyrób lub zespół wyrobów, które są dostępne w obrocie jako 

odrębne jednostki funkcjonalne przeznaczone do używania lub do montażu przez 

użytkownika oraz zdolne do wywoływania zaburzeń elektromagnetycznych lub podatne 

na nie; 

 komponent - wyrób o różnym stopniu złożoności przeznaczony do montażu  

w aparaturze przez użytkownika, który może wytwarzać zaburzenia elektromagnetyczne 

lub na którego działanie takie zaburzenia mogą mieć wpływ. 

Treść deklaracji zgodności 

 informacja o zgodności aparatury z dyrektywą 2004/108/WE; 

 opis umożliwiający jednoznaczną identyfikację aparatury; 

 oznaczenie firmy, siedziby i adresu producenta oraz jego upoważnionego 

przedstawiciela, jeżeli taki występuje; 

 datowane wersje norm zharmonizowanych, na podstawie których deklarowana jest 

zgodność aparatury z zasadniczymi wymaganiami, oraz informacje o innych działaniach 

zastosowanych w celu zapewnienia zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami, 

jeżeli były stosowane;  

 data wystawienia, imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia 

deklaracji. 

Oznakowanie CE 

Oznakowanie CE umieszcza się na aparaturze albo jej tablicy znamionowej  

W przypadku braku takiej możliwości, oznakowanie CE umieszcza się: 

 na opakowaniu aparatury, jeżeli takie istnieje, i w instrukcji obsługi lub 

 w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do aparatury. 

Oznakowanie CE umieszcza się w sposób czytelny i trwały. 
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Oprócz oznakowania CE mogą być umieszczone na aparaturze inne znaki, pod warunkiem że 

nie zmniejszą widoczności i czytelności oznakowania CE oraz nie będą wprowadzać w błąd 

co do oznaczenia i formy oznakowania CE. 

Wysokość oznakowania zgodności nie może być mniejsza niż 5 mm, chyba że nie jest to 

możliwe z powodu konstrukcji aparatury.  

Oznakowanie można proporcjonalnie skalować. 

Wzór oznakowania znakiem zgodności: 

 

 

Pozostałe informacje dołączane do aparatury (instrukcji obsługi) 

 informacje o firmie, siedzibie i adresie producenta, oraz 

 informacje o firmie, siedzibie i adresie upoważnionego przedstawiciela producenta lub 

osoby mającej siedzibę w UE, odpowiedzialnej za wprowadzenie danej aparatury do 

obrotu w UE ( importera) – jeżeli producent ma siedzibę poza krajami UE; 

 informacje w sprawie środków ostrożności, które należy podjąć podczas montowania, 

instalacji, konserwacji i używania aparatury, w celu zapewnienia spełniania przez 

aparaturę zasadniczych wymagań; 

 wskazanie o ograniczeniach w używaniu aparatury wraz z wykazem norm 

zharmonizowanych właściwych dla danego rodzaju aparatury – jeżeli używanie tej 

aparatury na terenie zabudowy mieszkaniowej nie zapewnia jej zgodności  

z zasadniczymi wymaganiami. 
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V. EKOPROJEKT 

Akty prawne 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października  

2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 

produktów związanych z energią (Dz.U.UE.L.2009.285.10 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, 

poz. 935 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo  telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 

1800 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie oceny 

zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 8, poz. 32); 

 Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.  

w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez 

elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe  

w trybie czuwania i wyłączenia oraz czuwania przy podłączeniu do sieci 

(Dz.U.UE.L.2008.339.45 ze zm.); 

 Rozporządzenie Komisji (WE) NR 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie 

wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów 

(Dz.U.UE.L.2009.36.8); 

 Rozporządzenie Komisji (WE) NR 278/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie 

wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii 

elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej 

sprawności podczas pracy (Dz.U.UE.L.2009.93.3); 

 Rozporządzenie Komisji (WE) NR 642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie 

wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów 

(Dz.U.UE.L.2009.191.42). 

Zakres przedmiotowy 

Wyroby wykorzystujące energię, o których mowa w w/w Rozporządzeniach Komisji 

odnoszących się do wymagań dotyczących Ekoprojektu. 

Treść deklaracji zgodności 

 imię, nazwisko (nazwę) i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela; 

 opis i dane identyfikacyjne wyrobu wykorzystującego energię; 

 odniesienie do zastosowanych norm zharmonizowanych, jeżeli ma to zastosowanie; 

 odniesienie do innych zastosowanych norm i specyfikacji technicznych, jeżeli ma to 

zastosowanie; 

 odniesienie do innych przepisów Unii Europejskiej, dotyczących umieszczania 

oznakowania CE, jeżeli ma to zastosowanie; 
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 imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu 

producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

Oznakowanie CE 

Oznakowanie CE umieszcza się bezpośrednio na wyrobie wykorzystującym energię. 

W przypadku braku takiej możliwości, oznakowanie CE umieszcza się: 

 na opakowaniu wyrobu, oraz 

 na towarzyszących dokumentach: instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym. 

Oznakowanie CE powinno być widoczne, czytelne i trwałe. 

Oprócz oznakowania CE mogą być umieszczone na wyrobie, jego opakowaniu, w instrukcji 

obsługi lub świadectwie gwarancyjnym inne znaki, pod warunkiem że nie zmniejszą 

widoczności i czytelności oznakowania CE oraz nie sugerują tego znaku. 

Wysokość oznakowania zgodności nie może być mniejsza niż 5 mm.  

Oznakowanie można proporcjonalnie skalować. 

Wzór oznakowania znakiem zgodności: 
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VI. LISTA WYMAGAŃ W ZAKRESIE OZNAKOWANIA ORAZ INFORMACJI/ 

DOKUMENTÓW DOŁĄCZANYCH DO WYROBÓW 

 

Rodzaj wymagania RTTE EMC Ekoprojekt 

 

Oznakowanie CE 

TAK  

– na urządzeniu lub jego 

tablicy znamionowej 

– na opakowaniu 

urządzenia 

– w instrukcji obsługi 

TAK  

– na aparaturze albo jego 

tablicy znamionowej  

w przypadku braku 

takiej możliwości 

– na opakowaniu 

aparatury, jeżeli takie 

istnieje, 

– w instrukcji obsługi 

lub 

– w dokumencie 

gwarancyjnym 

dołączonym do 

aparatury 

TAK 

– na wyrobie 

w przypadku braku 

takiej możliwości 

– na opakowaniu wyrobu 

–  w instrukcji obsługi 

lub  

– w świadectwie 

gwarancyjnym 

 

Numer jednostki 

notyfikowanej 

 

 

TAK – jeżeli brała udział 

w ocenie zgodności 

 

NIE 

 

NIE 

 

Znak ostrzegawczy 

 

TAK – tylko w 

przypadku urządzeń 

radiowych klasy 2 

 
NIE 

 
NIE 

Deklaracja 

zgodności dołączana 

do wyrobu 

TAK  

- lub oświadczenie 

producenta o zgodności 

urządzenia z 

zasadniczymi 

wymaganiami wraz z 

informacją o miejscu 

publikacji  

i sposobie udostępniania 

deklaracji zgodności 

 

 

 

 

NIE 

 

 

 

 

NIE 

Inne informacje 

dołączane do  

wyrobu 

Informacja dołączona do 

wyrobu  

- o przeznaczeniu danego 

urządzenia: 

w odniesieniu do 

urządzeń radiowych -

umożliwiająca 

identyfikację kraju lub 

obszaru geograficznego, 

na którym dane 

urządzenie może być 

wykorzystywane; 

w odniesieniu do 

telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych 

przeznaczonych do 

dołączania do zakończeń 

sieci publicznej - 

umożliwiająca ustalenie 

zakończeń sieci 

Informacje dołączane do 

aparatury (instrukcji 

obsługi): 

– informacje o firmie, 

siedzibie i adresie 

producenta,  

–  informacje o firmie, 

siedzibie i adresie 

upoważnionego 

przedstawiciela 

producenta lub osoby 

mającej siedzibę w UE, 

odpowiedzialnej za 

wprowadzenie danej 

aparatury do obrotu w 

UE ( importera) – jeżeli 

producent ma siedzibę 

poza krajami UE,  

– informacje w sprawie 

środków ostrożności, 

 

NIE 
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publicznej, do których 

dane urządzenie może 

być dołączane. 

 

które należy podjąć 

podczas montowania, 

instalacji, konserwacji i 

używania aparatury, w 

celu zapewnienia 

spełniania przez 

aparaturę zasadniczych 

wymagań, 

– wskazania 

ograniczeniach w 

używaniu aparatury 

wraz z wykazem norm 

zharmonizowanych 

właściwych dla danego 

rodzaju aparatury – 

jeżeli używanie tej 

aparatury na terenie 

zabudowy 

mieszkaniowej nie 

zapewnia jej zgodności z 

zasadniczymi 

wymaganiami 

 

 

 

 


