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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 17 paêdziernika 2002 r.
w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç wytwarzane i wprowadzane do obrotu
baterie i akumulatory.
Na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U.
z 2001 r. Nr 62, Poz. 627 i Nr 115, Poz. 1229 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) maksymalne poziomy zawartoÊci rt´ci w poszczególnych rodzajach baterii i akumulatorów;
2) sposoby znakowania baterii i akumulatorów oraz
urzàdzeƒ zawierajàcych baterie i akumulatory;
3) zasady umieszczania baterii i akumulatorów
w urzàdzeniach i odst´pstwa od tych zasad oraz in-
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formacje, które muszà byç do∏àczone do tych urzàdzeƒ.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) „baterii i akumulatorze” — rozumie si´ przez to
produkt b´dàcy êród∏em energii elektrycznej, wytwarzanej przez bezpoÊrednie przetwarzanie
energii chemicznej, sk∏adajàcy si´ z jednego lub
wi´cej ogniw pierwotnych nienadajàcych si´ do
powtórnego na∏adowania lub wtórnych ogniw
akumulatorowych, które mo˝na ponownie na∏adowaç;
2) „Polskiej Normie” — rozumie si´ przez to norm´
PN-EN 61429:2000 dotyczàcà znakowania ogniw
i baterii wtórnych mi´dzynarodowym symbolem
recyklingu ISO 7000-1135.
§ 3. 1. Dla baterii i akumulatorów wytwarzanych
i wprowadzanych do obrotu samodzielnie lub zamontowanych w urzàdzeniach ustala si´ dopuszczalnà zawartoÊç:
1) rt´ci — do poziomu 0,0005% cz´Êci wagowych;
2) kadmu — do poziomu 0,025% cz´Êci wagowych;
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6. Symbol chemiczny zawartego metalu znajdujàcego si´ w baterii lub akumulatorze umieszcza si´ poni˝ej symbolu selektywnej zbiórki na powierzchni zajmujàcej nie mniej ni˝ 25% powierzchni symbolu selektywnej zbiórki.
7. Symbole, o których mowa w ust. 1, umieszcza si´
w sposób widoczny, czytelny i trwa∏y.
§ 5. Szczegó∏owy sposób znakowania baterii i akumulatorów o∏owiowych i niklowo-kadmowych okreÊla
Polska Norma.
§ 6. 1. Baterie i akumulatory powinny byç po∏àczone z urzàdzeniem w sposób umo˝liwiajàcy u˝ytkownikowi ich proste usuni´cie po zakoƒczonej eksploatacji.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do baterii i akumulatorów stosowanych w:
1) urzàdzeniach, w których baterie lub akumulatory sà
przylutowane, zgrzewane lub w inny sposób przymocowane na sta∏e do koƒcówek zasilajàcych, zapewniajàc ciàg∏y dop∏yw pràdu w warunkach nietypowej eksploatacji oraz w podtrzymaniu danych
w ich niezmienionym stanie w urzàdzeniach informatycznych, w których u˝ycie baterii i akumulatorów jest technicznie niezb´dne;

3) o∏owiu — do poziomu 0,4% cz´Êci wagowych.
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje si´ do ogniw guzikowych i zespo∏ów takich ogniw stanowiàcych baterie. Zawarta w nich rt´ç nie mo˝e przekraczaç 2% cz´Êci wagowych.
§ 4. 1. Baterie i akumulatory, samodzielne lub zamontowane w urzàdzeniach, powinny byç oznakowane symbolami:
1) selektywnej zbiórki;
2) chemicznymi, zawartych w nich metali;
3) recyklingu.
2. Symbole, o których mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
3. Dopuszcza si´ u˝ycie jednego z dwóch symboli
selektywnej zbiórki.
4. Symbol selektywnej zbiórki powinien pokrywaç
3% powierzchni najwi´kszego boku baterii lub akumulatora, jednak nie wi´cej ni˝ powierzchni´ kwadratu
o boku 5 cm lub nie mniej ni˝ powierzchni´ kwadratu
o boku 0,5 cm. W przypadku baterii lub akumulatorów
o kszta∏cie cylindrycznym symbol selektywnej zbiórki
powinien pokrywaç 3% po∏owy zewn´trznej powierzchni baterii lub akumulatora.
5. W przypadku gdy wielkoÊç baterii lub akumulatora uniemo˝liwia oznaczenie ich symbolem selektywnej zbiórki o kszta∏cie kwadratu, którego bok przekracza
0,5 cm, symbol ten o wymiarach 1 x 1 cm umieszcza si´
na opakowaniu baterii lub akumulatora.

2) aparaturze naukowej i profesjonalnej, w której u˝ywane sà ogniwa odniesienia;
3) sprz´cie medycznym s∏u˝àcym do podtrzymania
funkcji ˝yciowych oraz w stymulatorach serca,
gdzie niezb´dne jest nieprzerwane êród∏o zasilania, a baterie lub akumulatory mogà byç usuni´te
tylko przez wykwalifikowany personel;
4) urzàdzeniach przenoÊnych, w których wymiana baterii lub akumulatorów przez personel niewykwalifikowany mo˝e stanowiç zagro˝enie dla u˝ytkownika lub niekorzystnie wp∏ynàç na prac´ urzàdzenia;
5) sprz´cie profesjonalnym pracujàcym w niebezpiecznym Êrodowisku pracy.
§ 7. Do urzàdzeƒ, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4,
do∏àcza si´ instrukcj´ w j´zyku polskim informujàcà
o zawartoÊci w bateriach i akumulatorach substancji
niebezpiecznych dla Êrodowiska oraz sposobie bezpiecznej ich wymiany.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.
Minister Gospodarki: J. Piechota

——————
1) Minister

Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz. 867).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 17 paêdziernika 2002 r. (poz. 1519)

