
Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wymagania w zakresie efektywnoÊci energetycz-
nej, jakie powinny spe∏niaç urzàdzenia produko-
wane w kraju i importowane;

2) wymagania w zakresie stosowania etykiet i charak-
terystyk technicznych;

3) wzory etykiet.

§ 2. 1. Ustala si´ dla urzàdzeƒ produkowanych
w kraju i importowanych, wprowadzanych do obrotu
na obszarze kraju, wymagania w zakresie efektywnoÊci
energetycznej.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, okreÊla za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Urzàdzenia wprowadzane do obrotu na obsza-
rze kraju nale˝y oznaczyç etykietà umieszczonà w wi-
docznym miejscu, na zewn´trznej stronie urzàdzenia.

2. W razie gdy umieszczenie etykiety na urzàdzeniu
ze wzgl´du na jego ma∏e rozmiary nie jest mo˝liwe
oraz gdy umieszczenie etykiety mog∏oby spowodowaç
ograniczenie jego funkcji u˝ytkowych, nale˝y jà umie-
Êciç na opakowaniu urzàdzenia lub w miejscu jego eks-
pozycji.

3. Wzory etykiet, o których mowa w ust. 1, okreÊla
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Urzàdzenia wprowadzane do obrotu na ob-
szarze kraju powinny byç wyposa˝one w charaktery-
styk´ technicznà.

2. Za∏àczona do urzàdzenia charakterystyka tech-
niczna powinna zawieraç podstawowe dane technicz-
ne i eksploatacyjne urzàdzenia.

3. Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu
w sposób powodujàcy, ˝e nie mo˝na urzàdzenia tego
bezpoÊrednio zobaczyç, informacje dotyczàce podsta-
wowych danych technicznych i eksploatacyjnych po-
winny zostaç przekazane dodatkowo wraz z ofertà.

4. Zakres danych technicznych i eksploatacyjnych
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Etykiet´, o której mowa w § 3 ust. 1, i charak-
terystyk´ technicznà, o której mowa w § 4 ust. 1, do-
starcza producent lub importer urzàdzenia.

2. Sprzedawca urzàdzenia umieszcza na urzàdzeniu
etykiet´, o której mowa w § 3 ust. 1.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodarki
z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagaƒ w zakresie
efektywnoÊci energetycznej (Dz. U. Nr 59, poz. 608).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia. 

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 2 kwietnia 2003 r.

w sprawie wymagaƒ w zakresie efektywnoÊci energetycznej2)

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postano-
wienia nast´pujàcych dyrektyw Unii Europejskiej:
92/75/EWG, 94/2/WE, 95/12/WE, 95/13/WE, 96/60/WE,
96/89/WE, 97/17/WE, 98/11/WE, 2000/55/WE, 2002/31/WE,
2002/40/WE.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800
i 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135,
poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424.
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poz. 1 — nazwa producenta (w przypadku importu
równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 — nazwa urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu
(przyk∏adowo wpisano XYZ00);

poz. 3 — nominalna moc cieplna w [kW] (przyk∏adowo
wpisano 0,0 kW);

poz. 4 — rodzaj paliwa (przyk∏adowo wpisano w´giel
kamienny);

poz. 5 — sortyment paliwa (przyk∏adowo wpisano
orzech);

poz. 6 — sprawnoÊç kot∏a w [%] (przyk∏adowo wpisa-
no 0,0%);

poz. 7 — klasa kot∏a (przyk∏adowo wpisano Klasa 1).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny,

b) kolor tekstu czarny,

c) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety efektyw-
noÊci energetycznej.

Charakterystyka techniczna mo˝e byç zastàpiona kopià
etykiety efektywnoÊci energetycznej.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety
efektywnoÊci energetycznej.
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Za∏àcznik nr 2

WZORY ETYKIET EFEKTYWNOÂCI ENERGETYCZNEJ

Podstawowe dane techniczne i  eksploatacyjne urzàdzenia.

Kot∏y grzewcze opalane paliwem sta∏ym

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:

Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i pro-
porcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:
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Klimatyzatory domowe1)

Etykieta efektywnoÊci energetycznej urzàdzeƒ nieposiadajàcych mo˝liwoÊci prze∏àczenia na funkcj´ ogrzewania:

———————————
1) Dotyczy jedynie urzàdzeƒ zasilanych energià elektrycznà z sieci.

Nie dotyczy urzàdzeƒ typu powietrze-woda i woda-woda oraz urzàdzeƒ o mocy ch∏odniczej ponad 12 kW.
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Etykieta efektywnoÊci energetycznej urzàdzeƒ posiadajàcych mo˝liwoÊç prze∏àczania na funkcj´ ogrzewania:



poz.  I — nazwa producenta (w przypadku importu
równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Logo);

poz. II — oznaczenie typu/modelu; w przypadku urzà-
dzeƒ typu „split” i „multi-split” oznaczenie
typu/modelu wewn´trznego i zewn´trznego
zespo∏u;

poz. III — klasa efektywnoÊci energetycznej, okreÊlona
na podstawie wartoÊci wskaênika efektywno-
Êci energetycznej (EER), zgodnie z tabelà 1;
odpowiednia litera powinna byç umieszczo-
na na tym samym poziomie, co w∏aÊciwa
strza∏ka (przyk∏adowo oznaczono klas´ efek-
tywnoÊci energetycznej B);
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Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i pro-
porcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. IV — orientacyjne roczne zu˝ycie energii elek-
trycznej w [kWh], obliczone przy za∏o˝eniu
500 godzin pracy w ciàgu roku, w trybie
ch∏odzenia przy pe∏nym obcià˝eniu (przy-
k∏adowo wpisano X.Y);

poz. V — moc ch∏odnicza w [kW], okreÊlona jako wy-
dajnoÊç ch∏odnicza urzàdzenia pracujàce-
go w trybie ch∏odzenia przy pe∏nym obcià-
˝eniu (przyk∏adowo wpisano X.Y);

poz. VI — wskaênik efektywnoÊci energetycznej
(EER) urzàdzenia pracujàcego w trybie
ch∏odzenia przy pe∏nym obcià˝eniu (przy-
k∏adowo wpisano X.Y);

poz. VII — rodzaj urzàdzenia: ch∏odnicze lub ch∏odni-
czo-grzewcze, oznaczony strza∏kà;

poz. VIII — rodzaj ch∏odzenia: ch∏odzenie powietrzem
lub ch∏odzenie wodà, oznaczony strza∏kà
(przyk∏adowo oznaczono ch∏odzony po-
wietrzem);

poz. IX — moc grzewcza w [kW], okreÊlona jako wy-
dajnoÊç grzewcza urzàdzenia pracujàcego
w trybie grzewczym przy pe∏nym obcià˝e-
niu (przyk∏adowo wpisano X.Y);

poz. X — klasa efektywnoÊci energetycznej trybu
grzewczego, okreÊlona na podstawie war-
toÊci wspó∏czynnika wydajnoÊci grzewczej
(COP), zgodnie z tabelà 2 (przyk∏adowo
oznaczono klas´ efektywnoÊci C); 

poz. XI — poziom ha∏asu w [dB(A) re 1 pW].

Tabela 1



a) oznaczenie sk∏adu zastosowanych kolorów, w któ-
rym zawarto oznaczenie procentowych udzia∏ów
nast´pujàcych kolorów: cyjan, magenta, ˝ó∏ty

i czarny, wed∏ug klucza zilustrowanego nast´pujà-
cym przyk∏adem:
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Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

b) kolory strza∏ek zgodnie ze sk∏adem okreÊlonym w tabeli 3:

c) kolor obrysu wed∏ug sk∏adu X070,
d) kolor tekstu czarny,

e) kolor t∏a bia∏y.

Tabela 2

Tabela 3



1. Nazwa producenta (w przypadku importu równie˝
importera) lub znak firmowy. 

2. Oznaczenie typu/modelu. W przypadku urzàdzeƒ
typu „split” i „multi-split” oznaczenie typu/mode-
lu dla wewn´trznego i zewn´trznego zespo∏u.

3. Klasa efektywnoÊci energetycznej urzàdzenia, wy-
ra˝ona jako „Klasa efektywnoÊci energetycznej
w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efek-
tywna)”, okreÊlona na podstawie wartoÊci wskaê-
nika efektywnoÊci energetycznej (EER), zgodnie
z tabelà 1. 

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

4. Orientacyjne roczne zu˝ycie energii elektrycznej
w [kWh], obliczone przy za∏o˝eniu 500 godzin pra-
cy w ciàgu roku, w trybie ch∏odzenia przy pe∏nym
obcià˝eniu.

5.  Moc ch∏odnicza w [kW], okreÊlona jako wydajnoÊç
ch∏odnicza urzàdzenia pracujàcego w trybie ch∏o-
dzenia przy pe∏nym obcià˝eniu.

6. Wskaênik efektywnoÊci energetycznej (EER) urzà-
dzenia pracujàcego w trybie ch∏odzenia przy pe∏-
nym obcià˝eniu.

7. Rodzaj urzàdzenia: ch∏odnicze lub ch∏odniczo-
-grzewcze.

8. Wy∏àcznie w przypadku urzàdzeƒ posiadajàcych
mo˝liwoÊç prze∏àczania na funkcj´ ogrzewania:
moc grzewcza w [kW], okreÊlona jako wydajnoÊç
grzewcza urzàdzenia pracujàcego w trybie grzew-
czym przy pe∏nym obcià˝eniu.

9. Wy∏àcznie w przypadku urzàdzeƒ posiadajàcych
mo˝liwoÊç prze∏àczania na funkcj´ ogrzewania:
klasa efektywnoÊci energetycznej trybu grzewcze-
go, wyra˝ona w skali od A (bardziej efektywna) do
G (mniej efektywna), okreÊlona na podstawie war-
toÊci wspó∏czynnika wydajnoÊci grzewczej (COP),
zgodnie z tabelà 2.

10. Poziom ha∏asu w [dB(A) re 1 pW].

W przypadku gdy do charakterystyki technicznej do∏à-
czona jest kopia etykiety efektywnoÊci energetycznej
(kolorowa lub czarno-bia∏a), charakterystyka technicz-
na mo˝e zawieraç jedynie dodatkowe dane niewyst´-
pujàce w etykiecie.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach dane ustalone dla charakte-
rystyki technicznej.
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Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:



Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:
poz. 1 — nazwa producenta (w przypadku importu

równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 — nazwa urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu
(przyk∏adowo wpisano XYZ00);

poz. 3 — nat´˝enie znamionowego pràdu spawania
w [A] (przyk∏adowo wpisano 00 A);

poz. 4 — sprawnoÊç energetyczna η okreÊlona w spo-
sób nast´pujàcy:

P1η = — · 100[%] 
P2

gdzie: 
P1 — moc czynna pobierana przez urzàdzenie

z sieci zasilajàcej,
P2 — moc czynna w obwodzie spawania;
(przyk∏adowo wpisano 0,0 %);

poz. 5 — wskaênik efektywnoÊci energetycznej sta-
piania WS MAX okreÊlony w sposób nast´-
pujàcy:

gdzie: 
E — iloÊç zu˝ytej energii elektrycznej czynnej

w [kWh],
m1 — masa blachy przed napawaniem w [kg],
m2 — masa blachy po napawaniu w [kg],
(przyk∏adowo wpisano 0,0 kWh/kg).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny,

b) kolor tekstu czarny,

c) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety efektyw-
noÊci energetycznej.

Charakterystyka techniczna mo˝e byç zastàpiona kopià
etykiety efektywnoÊci energetycznej.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety
efektywnoÊci energetycznej.
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Pó∏automaty spawalnicze w os∏onie gazu,
spawarki transformatorowe,

spawarki prostownikowe

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:



Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:
poz. 1 — nazwa producenta (w przypadku importu

równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 — nazwa urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu
(przyk∏adowo wpisano XYZ00);

poz. 3 — nat´˝enie znamionowego pràdu ci´cia w [A]
(przyk∏adowo wpisano 00 A);

poz. 4 — sprawnoÊç energetyczna η, okreÊlona w spo-
sób nast´pujàcy:

P1η = — · 100 [%] 
P2

gdzie: 
P1 — moc czynna pobierana przez urzàdzenie

z sieci zasilajàcej,
P2 — moc czynna w obwodzie ci´cia;
(przyk∏adowo wpisano 0,0 %);

poz. 5 — wskaênik efektywnoÊci energetycznej ci´cia
WC MAX okreÊlony w sposób nast´pujàcy:

gdzie: 
E — iloÊç zu˝ytej energii elektrycznej czynnej

w [kWh],
l — d∏ugoÊç ci´cia w [m],
g — gruboÊç przecinanej blachy w [mm],
(przyk∏adowo wpisano kWh/(m ⋅mm)).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny,

b) kolor tekstu czarny,

c) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety efektyw-
noÊci energetycznej.

Charakterystyka techniczna mo˝e byç zastàpiona kopià
etykiety efektywnoÊci energetycznej.
Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety
efektywnoÊci energetycznej.
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Przecinarki plazmowe r´czne

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:
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Ch∏odziarki ,  ch∏odziarko-zamra˝arki i  zamra˝arki
typu domowego2)

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:

———————————
2) Dotyczy jedynie urzàdzeƒ zasilanych energià elektrycznà z sieci.



Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:
poz. I — nazwa producenta (w przypadku importu

równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Logo);

poz. II — oznaczenie typu/modelu (przyk∏adowo wpi-
sano ABC 123);

poz. III — klasa efektywnoÊci energetycznej, okreÊlo-
na na podstawie wartoÊci wskaênika efek-
tywnoÊci energetycznej (I), zgodnie z tabe-
là 4; odpowiednia litera powinna byç
umieszczona na tym samym poziomie co
w∏aÊciwa strza∏ka (przyk∏adowo oznaczono
klas´ efektywnoÊci energetycznej B);
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poz. IV — roczne zu˝ycie energii elektrycznej
w [kWh/rok] (przyk∏adowo wpisano 
XYZ);

poz. V — suma pojemnoÊci u˝ytkowych w [l],
wszystkich komór bez oznaczenia
gwiazdkowego, tj. o temperaturach wy˝-

szych od minus 6°C (przyk∏adowo wpisa-
no xyz);

poz. VI — suma pojemnoÊci u˝ytkowych w [l],
wszystkich komór posiadajàcych oznacze-
nie gwiazdkowe, tj. o temperaturach nie
wy˝szych od minus 6°C (przyk∏adowo wpi-
sano xyz);

Tabela 4
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poz. VII — oznaczenie komór do przechowywania za-
mro˝onej ̋ ywnoÊci; dla urzàdzeƒ nieposia-
dajàcych oznaczenia gwiazdkowego miej-
sce to nale˝y zostawiç puste (przyk∏adowo
wpisano              );

poz. VIII — poziom ha∏asu w [dB(A) re 1 pW] (przyk∏a-
dowo wpisano xz).

Tabela 5



a) oznaczenie sk∏adu zastosowanych kolorów, w któ-
rym zawarto oznaczenie procentowych udzia∏ów
nast´pujàcych kolorów: cyjan, magenta, ˝ó∏ty

i czarny, wed∏ug klucza zilustrowanego nast´pujà-
cym przyk∏adem:
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Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

b) kolory strza∏ek zgodnie ze sk∏adem okreÊlonym w tabeli 6:

c) kolor obrysu wed∏ug sk∏adu X070,

d) kolor tekstu czarny,

e) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

1. Nazwa producenta (w przypadku importu równie˝
importera) lub znak firmowy.

2. Oznaczenie typu/modelu.

3. Typ urzàdzenia zgodnie z tabelà 7.

4. Klasa efektywnoÊci energetycznej, wyra˝ona jako
„Klasa efektywnoÊci energetycznej w skali od

A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)”,
okreÊlona na podstawie wartoÊci wskaênika efek-
tywnoÊci energetycznej (I), zgodnie z tabelà 4.

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, informa-
cja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile b´-
dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej efek-
tywna) do G (mniej efektywna).

5. Roczne zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh/rok],
wyra˝one jako „Zu˝ycie energii elektrycznej XYZ

kWh/rok. Rzeczywiste zu˝ycie zale˝y od warunków
eksploatacji”.

Tabela 6

Tabela 7



6. Dla urzàdzeƒ kategorii od 1 do 7: pojemnoÊç u˝yt-
kowa komór do przechowywania Êwie˝ej ˝ywno-
Êci.

Dla urzàdzeƒ kategorii od 4 do 10: pojemnoÊç u˝yt-
kowa komór do przechowywania zamro˝onej ˝yw-
noÊci.

Dla urzàdzeƒ kategorii 3: pojemnoÊç netto pojem-
ników na lód.

Dla urzàdzeƒ kategorii 2 oraz 10: pojemnoÊç u˝yt-
kowa ka˝dej z komór.

7. Oznaczenie gwiazdkowe komory do przechowywa-
nia zamro˝onej ˝ywnoÊci.

8. W stosownych przypadkach: oznaczenie „bez szro-
nu”.

9. Czas wzrostu temperatury w przypadku uszkodze-
nia, wyra˝ony jako „Czas przechowywania Z go-
dzin bez zasilania”.

10. ZdolnoÊç zamra˝ania w [kg/24h].

11. Klasa klimatyczna. JeÊli urzàdzenie posiada umiar-
kowanà klas´ klimatycznà, zapis ten mo˝na pomi-
nàç.

12. Poziom ha∏asu w [dB(A) re 1 pW].

JeÊli urzàdzenie zawiera komory inne ni˝ pojedyncze
komory do przechowywania Êwie˝ej ˝ywnoÊci czy po-
jedyncze komory do przechowywania zamro˝onej
˝ywnoÊci, do pozycji 6—10 mo˝na dodaç dodatkowe li-
nie zawierajàce informacje dotyczàce tych komór.

Je˝eli temperatura przechowywania ˝ywnoÊci nie jest
zgodna z gwiazdkowym systemem znakowania lub ze
standardowà temperaturà komory do przechowywa-
nia Êwie˝ej ˝ywnoÊci (5°C), powinna zostaç podana
temperatura przechowywania ˝ywnoÊci.

W przypadku gdy do charakterystyki technicznej do∏à-
czona jest kopia etykiety efektywnoÊci energetycznej
(kolorowa lub czarno-bia∏a), charakterystyka technicz-

na mo˝e zawieraç jedynie dodatkowe dane niewyst´-
pujàce w etykiecie.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

1. Klasa efektywnoÊci energetycznej, wyra˝ona jako
„Klasa efektywnoÊci energetycznej w skali od
A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)”,
okreÊlona na podstawie wartoÊci wskaênika efek-
tywnoÊci energetycznej (I), zgodnie z tabelà 4.

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

2. Roczne zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh/rok],
wyra˝one jako „Zu˝ycie energii elektrycznej XYZ
kWh/rok. Rzeczywiste zu˝ycie zale˝y od warunków
eksploatacji”.

3. Dla urzàdzeƒ kategorii od 1 do 7: pojemnoÊç u˝yt-
kowa komór do przechowywania Êwie˝ej ˝ywno-
Êci.

Dla urzàdzeƒ kategorii od 4 do 10: pojemnoÊç u˝yt-
kowa komór do przechowywania zamro˝onej ˝yw-
noÊci.

Dla urzàdzeƒ kategorii 3: pojemnoÊç netto pojem-
ników na lód.

Dla urzàdzeƒ kategorii 2 oraz 10: pojemnoÊç u˝yt-
kowa ka˝dej komory.

4. Oznaczenie gwiazdkowe komory do przechowywa-
nia zamro˝onej ˝ywnoÊci.

5. Poziom ha∏asu w [dB(A) re 1 pW].

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5185 — Poz. 714 
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Zmywarki do naczyƒ domowe3)

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:

———————————
3) Dotyczy jedynie urzàdzeƒ zasilanych energià elektrycznà z sieci.



Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:
poz. I — nazwa producenta (w przypadku importu

równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Logo);

poz. II  — oznaczenie typu/modelu (przyk∏adowo wpi-
sano ABC 123);

poz. III — klasa efektywnoÊci energetycznej, okre-
Êlona na podstawie wartoÊci wskaêni-
ka efektywnoÊci energetycznej (EI), zgod-
nie z tabelà 8; odpowiednia litera powin-
na byç umieszczona na tym samym po-
ziomie co w∏aÊciwa strza∏ka (przyk∏ado-
wo oznaczono klas´ efektywnoÊci ener-
getycznej B); 
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poz. IV — zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh/cykl],
w standardowym cyklu zmywania (przyk∏a-
dowo wpisano X.YZ);

poz. V — klasa efektywnoÊci zmywania, okreÊlona na
podstawie wartoÊci wskaênika efektywnoÊci
zmywania (PC), zgodnie z tabelà 9 (przyk∏a-

dowo oznaczono klas´ efektywnoÊci zmywa-
nia C);

poz. VI — klasa efektywnoÊci suszenia, okreÊlona na
podstawie wartoÊci wskaênika efektywnoÊci
suszenia (PD), zgodnie z tabelà 10  (przyk∏ado-
wo oznaczono klas´ efektywnoÊci suszenia D);

Tabela 8

Tabela 9 Tabela 10

poz. VII — pojemnoÊç znamionowa zmywarki (przyk∏a-
dowo wpisano YZ);

poz. VIII — zu˝ycie wody w [l/cykl], w standardowym
cyklu zmywania (przyk∏adowo wpisano YX);

poz. IX — poziom ha∏asu w [dB(A) re 1 pW] (przyk∏ado-
wo wpisano XY).



Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) oznaczenie sk∏adu zastosowanych kolorów, w któ-
rym zawarto oznaczenie procentowych udzia-

∏ów nast´pujàcych kolorów: cyjan, magenta, ˝ó∏ty

i czarny, wed∏ug klucza zilustrowanego nast´pujà-

cym przyk∏adem:
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b) kolory strza∏ek zgodnie ze sk∏adem okreÊlonym w tabeli 11:

c) kolor obrysu wed∏ug sk∏adu X070,

d) kolor tekstu czarny,

e) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach nast´pujàce dane:

1. Nazwa producenta (w przypadku importu równie˝
importera) lub znak firmowy.

2. Oznaczenie typu/modelu.

3. Klasa efektywnoÊci energetycznej, wyra˝ona jako
„Klasa efektywnoÊci energetycznej w skali od
A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)”,
okreÊlona na podstawie wartoÊci wskaênika efek-
tywnoÊci energetycznej (EI), zgodnie z tabelà 8.

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

4. Nazwa producenta, kod lub identyfikacja cyklu
standardowego, do którego odnoszà si´ informa-
cje na etykiecie i w charakterystyce technicznej.

5. Zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh], podczas stan-
dardowego cyklu zmywania, wyra˝one jako „Zu˝y-
cie energii elektrycznej XYZ kWh podczas standar-
dowego cyklu zmywania przy nabraniu zimnej wo-
dy. Rzeczywiste zu˝ycie zale˝y od warunków eks-
ploatacji”.

6. Klasa efektywnoÊci zmywania, wyra˝ona jako
„Klasa efektywnoÊci zmywania w skali od A (bar-
dziej efektywna) do G (mniej efektywna)” okreÊlo-

na na podstawie wartoÊci wskaênika efektywnoÊci
zmywania (PC), zgodnie z tabelà 9. 

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

7. Klasa efektywnoÊci suszenia,  wyra˝ona jako „Kla-
sa efektywnoÊci suszenia w skali od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna)”, okreÊlona na
podstawie wartoÊci wskaênika efektywnoÊci susze-
nia (PD), zgodnie z tabelà 10. 

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

8. PojemnoÊç znamionowa zmywarki.

9. Zu˝ycie wody w [l/cykl], podczas standardowego
cyklu zmywania.

10. Czas trwania cyklu standardowego.

11. Zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh] oraz wody
w [l], równe dwustudwudziestokrotnemu zu˝yciu
wyra˝onemu w punktach 5 (energia elektryczna) i 9
(woda), wyra˝one jako „Szacowane roczne zu˝ycie
(220 cykli)”.

12. Poziom ha∏asu w [dB(A) re 1 pW].

Dostawcy mogà do∏àczyç do charakterystyki tech-
nicznej informacje, o których mowa w punktach
4—10 w odniesieniu do innych cykli zmywania. 

W przypadku gdy do charakterystyki technicznej
do∏àczona jest kopia etykiety efektywnoÊci energe-
tycznej (kolorowa lub czarno-bia∏a), charakterysty-

Tabela 11



ka techniczna mo˝e zawieraç jedynie dodatkowe
dane niewyst´pujàce w etykiecie.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicz-
nej mogà zostaç przedstawione w formie tabeli
obejmujàcej kilka typów/modeli dostarczanych
przez tego samego dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

1. Klasa efektywnoÊci energetycznej, wyra˝ona jako
„Klasa efektywnoÊci energetycznej w skali od
A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)”,
okreÊlona na podstawie wartoÊci wskaênika efek-
tywnoÊci energetycznej (EI), zgodnie z tabelà 8.

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

2. Nazwa producenta, kod lub identyfikacja cyklu
standardowego, do którego odnoszà si´ informa-
cje na etykiecie i w charakterystyce technicznej.

3. Zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh], podczas stan-
dardowego cyklu zmywania, wyra˝one jako „Zu˝y-
cie energii elektrycznej XYZ kWh podczas standar-
dowego cyklu zmywania przy nabraniu zimnej wo-
dy. Rzeczywiste zu˝ycie zale˝y od warunków eks-
ploatacji”.

4. Klasa efektywnoÊci zmywania, wyra˝ona jako
„Klasa efektywnoÊci zmywania w skali od A (bar-
dziej efektywna) do G (mniej efektywna)”, okreÊlo-
na na podstawie wartoÊci wskaênika efektywnoÊci
zmywania (PC), zgodnie z tabelà 9. 

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

5. Klasa efektywnoÊci suszenia,  wyra˝ona jako „Kla-
sa efektywnoÊci suszenia w skali od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna)”, okreÊlona na
podstawie wartoÊci wskaênika efektywnoÊci susze-
nia (PD), zgodnie z tabelà 10. 

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

6. PojemnoÊç znamionowa zmywarki.

7. Zu˝ycie wody w [l/cykl], podczas standardowego
cyklu zmywania.

8. Zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh] oraz wody
w [l], równe dwustudwudziestokrotnemu zu˝yciu
wyra˝onemu w punktach 5 (energia elektryczna) i 9
(woda), wyra˝one jako „Szacowane roczne zu˝ycie
(220 cykli)”.

9. Poziom ha∏asu w [dB(A) re 1 pW].

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5189 — Poz. 714 



Pralki  domowe4)

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5190 — Poz. 714 

———————————
4) Dotyczy jedynie urzàdzeƒ zasilanych energià elektrycznà z sieci.
Nie dotyczy urzàdzeƒ nieposiadajàcych opcji wirowania.



Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:
poz. I — nazwa producenta (w przypadku importu

równie˝ importera) lub znak firmowy
(przyk∏adowo wpisano Logo);

poz. II — oznaczenie typu/modelu (przyk∏adowo
wpisano ABC 123);

poz. III — klasa efektywnoÊci energetycznej, okre-
Êlona na podstawie wartoÊci zu˝ycia ener-
gii elektrycznej (C) na kilogram ∏adunku,
przy standardowym cyklu prania „bawe∏-
na 60°C”, zgodnie z tabelà 12; odpowied-
nia litera powinna byç umieszczona na
tym samym poziomie co w∏aÊciwa strza∏-
ka (przyk∏adowo oznaczono klas´ efektyw-
noÊci energetycznej B); 
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poz. IV — zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh/cykl],
przy standardowym cyklu prania „bawe∏-
na 60°C” (przyk∏adowo wpisano X.YZ);

poz. V — klasa efektywnoÊci prania, okreÊlona na
podstawie wartoÊci wskaênika efektywno-
Êci prania (P), zgodnie z tabelà 13 (przyk∏a-
dowo oznaczono klas´ efektywnoÊci pra-
nia C); 

poz. VI — klasa efektywnoÊci odwirowania, okreÊlo-
na na podstawie wartoÊci skutecznoÊci od-

wadniania (D), zgodnie z tabelà 14 (przy-
k∏adowo oznaczono klas´ efektywnoÊci
odwirowania D);

poz. VII — pr´dkoÊç odwirowywania w [obr./min],
osiàgana w standardowym cyklu prania
„bawe∏na 60°C” (przyk∏adowo wpisano
1100);

poz. VIII — ∏adunek znamionowy w [kg], dla standar-
dowego cyklu prania „bawe∏na 60°C”
(przyk∏adowo wpisano y.z);

Tabela 13

Tabela 12



Tabela 14
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poz. IX — zu˝ycie wody w [l], w standardowym cyklu
prania „bawe∏na 60°C” (przyk∏adowo wpi-
sano yx);

poz. X — poziom ha∏asu w [dB(A) re 1 pW] (przyk∏a-
dowo wpisano XY i xyz).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) oznaczenie sk∏adu zastosowanych kolorów, w któ-
rym zawarto oznaczenie procentowych udzia∏ów
nast´pujàcych kolorów: cyjan, magenta, ˝ó∏ty
i czarny, wed∏ug klucza zilustrowanego nast´pujà-
cym przyk∏adem:

b) kolory strza∏ek zgodnie ze sk∏adem okreÊlonym w tabeli 15:

c) kolor obrysu wed∏ug sk∏adu X070,

d) kolor tekstu czarny, 

e) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach nast´pujàce dane:

1. Nazwa producenta (w przypadku importu równie˝
importera) lub znak firmowy.

2. Oznaczenie typu/modelu.

3. Klasa efektywnoÊci energetycznej, wyra˝ona jako
„Klasa efektywnoÊci energetycznej w skali od
A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)”,
okreÊlona na podstawie wartoÊci zu˝ycia energii
elektrycznej (C) na kilogram ∏adunku, przy standar-
dowym cyklu prania „bawe∏na 60°C”, zgodnie z ta-
belà 12. 

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

4. Zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh], podczas
standardowego cyklu prania „bawe∏na 60°C”, wy-
ra˝one jako „Zu˝ycie energii elektrycznej XYZ
kWh/cykl w oparciu o wyniki standardowych te-
stów dla cyklu prania bawe∏ny w temperaturze
60°C. Aktualne zu˝ycie energii zale˝y od warun-
ków eksploatacji”.

5. Klasa efektywnoÊci prania wyra˝ona jako „Klasa
efektywnoÊci prania w skali od A (bardziej efektyw-
na) do G (mniej efektywna)”, okreÊlona na podsta-
wie wartoÊci wskaênika efektywnoÊci prania (P),
zgodnie z tabelà 13. 

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile

Tabela 15



b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

6. Klasa efektywnoÊci odwirowania,  wyra˝ona jako
„Klasa efektywnoÊci odwirowania w skali od
A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)”,
okreÊlona na podstawie wartoÊci skutecznoÊci od-
wadniania (D), zgodnie z tabelà 14, po czym nast´-
puje stwierdzenie:

„Uwaga dla u˝ytkowników pralek b´bnowych. Wy-
bór pralki o efektywnoÊci odwirowania A zamiast
pralki o efektywnoÊci odwirowania G obni˝y o po-
∏ow´ koszty suszenia. Na suszenie prania zu˝ywa
si´ zwykle wi´cej energii ni˝ na pranie.”.

Powy˝sze stwierdzenie mo˝e byç za∏àczone jako
przypis.

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

7. SkutecznoÊç odwadniania dla standardowego cy-
klu prania „bawe∏na 60°C”, wyra˝ona jako „Woda
pozosta∏a po odwirowaniu: XY% (jako procent su-
chej masy prania)”.

8. Pr´dkoÊç odwirowywania w [obr./min], osiàgana
podczas standardowego cyklu prania „bawe∏na
60°C”.

9. ¸adunek znamionowy w [kg], dla standardowego
cyklu prania „bawe∏na 60°C”.

10. Zu˝ycie wody w [l], dla standardowego cyklu pra-
nia „bawe∏na 60°C”.

11. Czas trwania programu dla standardowego cyklu
prania „bawe∏na 60°C”.

12. Ârednie roczne zu˝ycie energii elektrycznej
w [kWh] i wody w [l], odpowiadajàce dwustu stan-
dardowym cyklom prania „bawe∏na 60°C”, wyra-
˝one jako „Szacowane roczne zu˝ycie (200 stan-
dardowych cykli prania „bawe∏na 60°C” dla cztero-
osobowego gospodarstwa domowego)”.

13. Poziom ha∏asu w [dB(A) re 1 pW].

Dostawcy mogà do∏àczyç do charakterystyki technicz-
nej informacje, o których mowa w punktach 5—11,
w odniesieniu do innych cykli prania. 

W przypadku gdy do charakterystyki technicznej do∏à-
czona jest kopia etykiety efektywnoÊci energetycznej
(kolorowa lub czarno-bia∏a), charakterystyka technicz-
na mo˝e zawieraç jedynie dodatkowe dane niewyst´-
pujàce w etykiecie.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

1. Klasa efektywnoÊci energetycznej, wyra˝ona jako
„Klasa efektywnoÊci energetycznej w skali od A (bar-
dziej efektywna) do G (mniej efektywna)”, okreÊlona
na podstawie wartoÊci zu˝ycia energii elektrycznej
(C) na kilogram ∏adunku, przy standardowym cyklu
prania „bawe∏na 60°C”, zgodnie z tabelà 12. 

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

2. Zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh], podczas stan-
dardowego cyklu prania „bawe∏na 60°C”, wyra˝o-
ne jako „Zu˝ycie energii elektrycznej XYZ kWh/cykl
w oparciu o wyniki standardowych testów dla cy-
klu prania bawe∏ny w temperaturze 60°C. Aktualne
zu˝ycie energii zale˝y od warunków eksploatacji.”.

3. Klasa efektywnoÊci prania, wyra˝ona jako „Klasa
efektywnoÊci prania w skali od A (bardziej efektyw-
na) do G (mniej efektywna)”, okreÊlona na podsta-
wie wartoÊci wskaênika efektywnoÊci prania (P),
zgodnie z tabelà 13. 

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

4. Klasa efektywnoÊci odwirowania,  wyra˝ona jako
„Klasa efektywnoÊci odwirowania w skali od
A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)”,
okreÊlona na podstawie wartoÊci skutecznoÊci od-
wadniania (D), zgodnie z tabelà 14, po czym nast´-
puje stwierdzenie:

„Uwaga dla u˝ytkowników pralek b´bnowych. Wy-
bór pralki o efektywnoÊci odwirowania A zamiast
pralki o efektywnoÊci odwirowania G obni˝y o po-
∏ow´ koszty suszenia. Na suszenie prania zu˝ywa
si´ zwykle wi´cej energii ni˝ na pranie.”.

Powy˝sze stwierdzenie mo˝e byç za∏àczone jako
przypis.

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

5. Pr´dkoÊç odwirowywania w [obr./min], osiàgana
podczas standardowego cyklu prania „bawe∏na
60°C”.

6. ¸adunek znamionowy w [kg], dla standardowego
cyklu prania „bawe∏na 60°C”.

7. Zu˝ycie wody w [l], dla standardowego cyklu pra-
nia „bawe∏na 60°C”.

8. Ârednie roczne zu˝ycie energii elektrycznej
w [kWh] oraz wody w [l], odpowiadajàce dwustu
standardowym cyklom prania „bawe∏na 60°C”,
wyra˝one jako „Szacowane roczne zu˝ycie (200
standardowych cykli prania „bawe∏na 60°C” dla
czteroosobowego gospodarstwa domowego)”.

9. Poziom ha∏asu w [dB(A) re 1 pW].

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5193 — Poz. 714 



Pralko-suszarki domowe5)

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5194 — Poz. 714 

———————————
5) Dotyczy jedynie urzàdzeƒ zasilanych energià elektrycznà z sieci.



Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:

poz. I — nazwa producenta (w przypadku importu
równie˝ importera) lub znak firmowy
(przyk∏adowo wpisano Logo);

poz. II — oznaczenie typu/modelu (przyk∏adowo
wpisano ABC 123);

poz. III — klasa efektywnoÊci energetycznej, okreÊlo-
na na podstawie wartoÊci zu˝ycia energii
elektrycznej (C) na kilogram ∏adunku, przy
pe∏nym procesie (pranie, odwirowanie, su-
szenie), przy korzystaniu ze standardowe-
go cyklu prania „bawe∏na 60°C” oraz cyklu
suszenia „sucha bawe∏na”, zgodnie z tabe-
là 16; odpowiednia litera powinna byç
umieszczona na tym samym poziomie co
w∏aÊciwa strza∏ka (przyk∏adowo oznaczono
klas´ efektywnoÊci energetycznej B); 
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Tabela 16

poz. IV — zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh], przy
pe∏nym procesie (pranie, odwirowanie, su-
szenie), przy korzystaniu ze standardowe-
go cyklu prania „bawe∏na 60°C” oraz cyklu
suszenia „sucha bawe∏na” (przyk∏adowo
wpisano X.YZ);

poz. V — zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh], przy
standardowym cyklu prania „bawe∏na
60°C” (pranie i odwirowanie) (przyk∏ado-
wo wpisano X.YZ);

poz. VI — klasa efektywnoÊci prania, okreÊlona na
podstawie wartoÊci wskaênika efektywno-
Êci prania (P), zgodnie z tabelà 17 (przyk∏a-
dowo oznaczono klas´ efektywnoÊci pra-
nia C);

poz. VII — pr´dkoÊç odwirowywania w [obr./min],
osiàgana w standardowym cyklu prania
„bawe∏na 60°C” (przyk∏adowo wpisano
1100);

Tabela 17



poz. VIII — ∏adunek znamionowy w [kg], dla standar-
dowego cyklu prania „bawe∏na 60°C”
(przyk∏adowo wpisano y.z);

poz. IX — ∏adunek znamionowy w [kg], dla cyklu su-
szenia „sucha bawe∏na” (przyk∏adowo
wpisano y.z);

poz. X — zu˝ycie wody w [l], przy pe∏nym procesie
(pranie, odwirowanie, suszenie), przy ko-
rzystaniu ze standardowego cyklu prania
„bawe∏na 60°C” oraz cyklu suszenia „su-
cha bawe∏na” (przyk∏adowo wpisano yx);

poz. XI — poziom ha∏asu w [dB(A) re 1 pW], podczas
cykli prania, odwirowywania i suszenia
(przyk∏adowo wpisano xyz, xyz i xyz).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) oznaczenie sk∏adu zastosowanych kolorów, w któ-
rym zawarto oznaczenie procentowych udzia∏ów
nast´pujàcych kolorów: cyjan, magenta, ˝ó∏ty
i czarny, wed∏ug klucza zilustrowanego nast´pujà-
cym przyk∏adem:
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b) kolory strza∏ek zgodnie ze sk∏adem okreÊlonym w tabeli 18:

c) kolor obrysu wed∏ug sk∏adu X070,

d) kolor tekstu czarny,

e) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach nast´pujàce dane:

1. Nazwa producenta (w przypadku importu równie˝
importera) lub znak firmowy.

2. Oznaczenie typu/modelu.

3. Klasa efektywnoÊci energetycznej, wyra˝ona jako
„Klasa efektywnoÊci energetycznej w skali od
A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)”,
okreÊlona na podstawie wartoÊci zu˝ycia energii
elektrycznej (C) na kilogram ∏adunku, przy pe∏nym
procesie (pranie, odwirowanie, suszenie), przy ko-
rzystaniu ze standardowego cyklu prania „bawe∏-
na 60°C” oraz cyklu suszenia „sucha bawe∏na”,
zgodnie z tabelà 16. 

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

4. Zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh], przy pe∏nym
procesie (pranie, odwirowanie, suszenie), przy ko-

rzystaniu ze standardowego cyklu prania „bawe∏-
na 60°C” oraz cyklu suszenia „sucha bawe∏na”.

5. Zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh], przy standar-
dowym cyklu prania „bawe∏na 60°C” (pranie i od-
wirowanie).

6. Klasa efektywnoÊci prania, wyra˝ona jako „Klasa
efektywnoÊci prania w skali od A (bardziej efektyw-
na) do G (mniej efektywna)”, okreÊlona na podsta-
wie wartoÊci wskaênika efektywnoÊci prania (P),
zgodnie z tabelà 17. 

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

7. SkutecznoÊç odwadniania dla standardowego cy-
klu prania „bawe∏na 60°C”, wyra˝ona jako „Woda
pozosta∏a po odwirowaniu: XY % (jako procent su-
chej masy prania)”.

8. Pr´dkoÊç odwirowywania w [obr./min], osiàgana pod-
czas standardowego cyklu prania „bawe∏na 60°C”.

9. ¸adunek znamionowy w [kg], dla standardowego
cyklu prania „bawe∏na 60°C”.

10. ¸adunek znamionowy w [kg], dla cyklu suszenia
„sucha bawe∏na”.

Tabela 18



11. Zu˝ycie wody w [l], przy pe∏nym procesie (pranie,
odwirowanie, suszenie), przy korzystaniu ze stan-
dardowego cyklu prania „bawe∏na 60°C” oraz cy-
klu suszenia „sucha bawe∏na”.

12. Zu˝ycie wody w [l], dla standardowego cyklu pra-
nia „bawe∏na 60°C”.

13. Czas trwania pe∏nego procesu (pranie, odwirowa-
nie, suszenie), dla ∏adunku znamionowego, przy
korzystaniu ze standardowego cyklu prania „ba-
we∏na 60°C” oraz cyklu suszenia „sucha bawe∏na”. 

14. Zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh] oraz wody
w [l], równe dwustukrotnemu zu˝yciu wyra˝one-
mu w punktach 4 (energia elektryczna) i 11 (woda),
wyra˝one jako „Szacowane roczne zu˝ycie dla
czteroosobowego gospodarstwa domowego, przy
ka˝dorazowym u˝yciu suszarki (200 cykli)”.

15. Zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh] oraz wody
w [l], równe dwustukrotnemu zu˝yciu wyra˝one-
mu w punktach 5 (energia elektryczna) i 12 (woda),
wyra˝one jako „Szacowane roczne zu˝ycie dla
czteroosobowego gospodarstwa domowego, bez
u˝ycia suszarki (200 cykli)”.

16. Poziom ha∏asu w [dB(A) re 1 pW], podczas cykli
prania, odwirowywania i suszenia.

Dostawcy mogà do∏àczyç do charakterystyki technicz-
nej informacje, o których mowa w punktach 4—13,
w odniesieniu do innych cykli prania i/lub suszenia.

W przypadku gdy do charakterystyki technicznej do∏à-
czona jest kopia etykiety efektywnoÊci energetycznej
(kolorowa lub czarno-bia∏a), charakterystyka technicz-
na mo˝e zawieraç jedynie dodatkowe dane niewyst´-
pujàce w etykiecie.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane: 

1. Klasa efektywnoÊci energetycznej, wyra˝ona jako
„Klasa efektywnoÊci energetycznej w skali od
A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)”,
okreÊlona na podstawie wartoÊci zu˝ycia energii
elektrycznej (C) na kilogram ∏adunku, przy pe∏nym
procesie (pranie, odwirowanie, suszenie), przy ko-
rzystaniu ze standardowego cyklu prania „bawe∏-
na 60°C” oraz cyklu suszenia „sucha bawe∏na”,
zgodnie z tabelà 16. 

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile

b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

2. Zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh], przy pe∏nym
procesie (pranie, odwirowanie, suszenie), przy ko-
rzystaniu ze standardowego cyklu prania „bawe∏-
na 60°C” oraz cyklu suszenia „sucha bawe∏na”.

3. Zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh], przy standar-
dowym cyklu prania „bawe∏na 60°C” (pranie i wi-
rowanie).

4. Klasa efektywnoÊci prania, wyra˝ona jako „Klasa
efektywnoÊci prania w skali od A (bardziej efektyw-
na) do G (mniej efektywna)”, okreÊlona na podsta-
wie wartoÊci wskaênika efektywnoÊci prania (P),
zgodnie z tabelà 17. 

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

5. SkutecznoÊç odwadniania dla standardowego cy-
klu prania „bawe∏na 60°C”, wyra˝ona jako „Woda
pozosta∏a po odwirowaniu: XY % (jako procent su-
chej masy prania)”.

6. Pr´dkoÊç odwirowywania w [obr./min], osiàgana
podczas standardowego cyklu prania „bawe∏na
60°C”.

7. ¸adunek znamionowy w [kg], dla standardowego
cyklu prania „bawe∏na 60°C”.

8. ¸adunek znamionowy w [kg], dla cyklu suszenia
„sucha bawe∏na”.

9. Zu˝ycie wody w [l], przy pe∏nym procesie (pranie,
odwirowanie, suszenie), przy korzystaniu ze stan-
dardowego cyklu prania „bawe∏na 60°C” oraz cy-
klu suszenia „sucha bawe∏na”.

10. Zu˝ycie wody w [l], dla standardowego cyklu pra-
nia „bawe∏na 60°C”.

11. Zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh] oraz wody
w [l], równe dwustukrotnemu zu˝yciu wyra˝one-
mu w punktach 2 (energia elektryczna) i 9 (woda),
wyra˝one jako „Szacowane roczne zu˝ycie dla
czteroosobowego gospodarstwa domowego, przy
ka˝dorazowym u˝yciu suszarki (200 cykli)”.

12. Zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh] oraz wody
w [l], równe dwustukrotnemu zu˝yciu wyra˝one-
mu w punktach 3 (energia elektryczna) i 10 (woda),
wyra˝one jako „Szacowane roczne zu˝ycie dla
czteroosobowego gospodarstwa domowego, bez
u˝ycia suszarki (200 cykli)”.

13. Poziom ha∏asu w [dB(A) re 1 pW], podczas cykli
prania, odwirowywania i suszenia.

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5197 — Poz. 714 



Suszarki domowe6)

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:
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6) Dotyczy jedynie urzàdzeƒ zasilanych energià elektrycznà z sieci.



Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:
poz. I — nazwa producenta (w przypadku importu

równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Logo);

poz. II — oznaczenie typu/modelu (przyk∏adowo wpi-
sano ABC 123);

poz. III — klasa efektywnoÊci energetycznej, okreÊlo-
na na podstawie wartoÊci zu˝ycia energii
elektrycznej (C) na kilogram ∏adunku, przy
korzystaniu z cyklu „sucha bawe∏na”, zgod-
nie z tabelami 19 i 20; odpowiednia litera
powinna byç umieszczana na tym samym
poziomie co w∏aÊciwa strza∏ka (przyk∏ado-
wo oznaczono klas´ efektywnoÊci energe-
tycznej B);
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Tabela 19

Tabela 20

poz. IV — zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh/cykl],
przy korzystaniu z cyklu „sucha bawe∏na”
(przyk∏adowo wpisano X.YZ);

poz. V — ∏adunek znamionowy w [kg], dla cyklu „su-
cha bawe∏na” (przyk∏adowo wpisano X.Y);

poz. VI — typ urzàdzenia: napowietrzane lub konden-
sacyjne, oznaczony strza∏kà (przyk∏adowo
oznaczono strza∏kà suszark´ kondensacyj-
nà);

poz. VII — poziom ha∏asu [dB(A) re 1 pW] (przyk∏ado-
wo wpisano xyz).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) oznaczenie sk∏adu zastosowanych kolorów, w któ-
rym zawarto oznaczenie procentowych udzia∏ów
nast´pujàcych kolorów: cyjan, magenta, ˝ó∏ty
i czarny, wed∏ug klucza zilustrowanego nast´pujà-
cym przyk∏adem:



b) kolory strza∏ek zgodnie ze sk∏adem okreÊlonym w tabeli 21:

Tabela 21
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c) kolor obrysu wed∏ug sk∏adu X070,

d) kolor tekstu czarny,

e) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach nast´pujàce dane:

1. Nazwa producenta (w przypadku importu równie˝
importera) lub znak firmowy.

2. Oznaczenie typu/modelu.

3. Klasa efektywnoÊci energetycznej, wyra˝ona jako
„Klasa efektywnoÊci energetycznej w skali od
A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)”,
okreÊlona na podstawie wartoÊci zu˝ycia energii
elektrycznej (C) na kilogram ∏adunku, przy cyklu
„sucha bawe∏na”, zgodnie z tabelà 19.

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

4. Zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh], podczas cy-
klu „sucha bawe∏na”.

5. ¸adunek znamionowy w [kg], dla cyklu „sucha ba-
we∏na”.

6. W stosownych przypadkach: zu˝ycie wody w [l],
dla cyklu „sucha bawe∏na”.

7. Czas trwania pe∏nego procesu suszenia, przy ko-
rzystaniu z cyklu „sucha bawe∏na”.

8. Informacje podane w punktach 4, 5, 6 i 7 w odnie-
sieniu do cykli „bawe∏na do prasowania” oraz „tka-

niny niemnàce”. Informacje te mo˝na pominàç, je-
Êli urzàdzenie nie posiada stosownego cyklu.

9. Ârednie roczne zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh]
(i wody w [l], w stosownych przypadkach), równe
sumie zu˝ycia energii elektrycznej (i wody, w sto-
sownych przypadkach), przy suszeniu 150 kg ∏adun-
ku, przy korzystaniu z cyklu „sucha bawe∏na” oraz
zu˝ycia przy suszeniu 280 kg ∏adunku, przy korzy-
staniu z cyklu „bawe∏na do prasowania” oraz „tka-
niny niemnàce”, wyra˝one jako „Szacowane rocz-
ne zu˝ycie dla czteroosobowego gospodarstwa do-
mowego, przy normalnym korzystaniu z suszarki”.

10. Typ urzàdzenia: suszarka napowietrzana lub kon-
densacyjna.

11. Poziom ha∏asu w [dB(A) re 1 pW].

Dostawcy mogà do∏àczyç do charakterystyki technicz-
nej informacje, o których mowa w punktach 4—7,
w odniesieniu do innych cykli.

W przypadku gdy do charakterystyki technicznej do∏à-
czona jest kopia etykiety efektywnoÊci energetycznej
(kolorowa lub czarno-bia∏a), charakterystyka technicz-
na mo˝e zawieraç jedynie dodatkowe dane niewyst´-
pujàce w etykiecie.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:



1. Klasa efektywnoÊci energetycznej, wyra˝ona jako
„Klasa efektywnoÊci energetycznej w skali od
A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)”,
okreÊlona na podstawie wartoÊci zu˝ycia energii
elektrycznej (C) na kilogram wsadu, przy cyklu „su-
cha bawe∏na”, zgodnie z tabelà 19.

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

2. Zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh], podczas cy-
klu „sucha bawe∏na”.

3. ¸adunek znamionowy w [kg], dla cyklu „sucha ba-
we∏na”.

4. W stosownych przypadkach: zu˝ycie wody w [l],
dla cyklu „sucha bawe∏na”.

5. Ârednie roczne zu˝ycie energii elektrycznej
w [kWh] (w stosownych przypadkach tak˝e wody
w [l]), równe sumie zu˝ycia energii elektrycznej
(i wody, w stosownych przypadkach), przy susze-
niu 150 kg ∏adunku, przy korzystaniu z cyklu „sucha
bawe∏na” oraz zu˝ycia przy suszeniu 280 kg ∏adun-
ku, przy korzystaniu z cyklu „bawe∏na do prasowa-
nia” oraz „tkaniny niemnàce”, wyra˝one jako
„Szacowane roczne zu˝ycie dla czteroosobowego
gospodarstwa domowego, przy normalnym korzy-
staniu z suszarki”.

6. Poziom ha∏asu w [dB(A) re 1 pW].
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Odkurzacze do u˝ytku domowego

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:
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Wymiary etykiety podano w milimetrach.

Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazwa producenta (w przypadku importu
równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 — oznaczenie typu/modelu (przyk∏adowo wpi-
sano XYZ00);

poz. 3 — moc znamionowa w [kW] (przyk∏adowo wpi-
sano 0,0 kW);

poz. 4 — podciÊnienie w [kPa] (przyk∏adowo wpisano
0,0 kPa);

poz. 5 — sprawnoÊç w [%] (przyk∏adowo wpisano
0,0%);

poz. 6 — poziom ha∏asu w [dB(A)] (przyk∏adowo wpi-
sano XZ dB(A)).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny,

b) kolor tekstu czarny,

c) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety efektyw-
noÊci energetycznej.

Charakterystyka techniczna mo˝e byç zastàpiona kopià
etykiety efektywnoÊci energetycznej.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety
efektywnoÊci energetycznej.
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Elektryczne ogrzewacze wody akumulacyjne

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:

Wymiary etykiety podano w milimetrach.

Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazwa producenta (w przypadku importu
równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 — oznaczenie typu/modelu (przyk∏adowo wpi-
sano XYZ00);

poz. 3 — moc znamionowa w [kW] (przyk∏adowo wpi-
sano 0,0 kW);

poz. 4 — pojemnoÊç znamionowa w [dm3] (przyk∏ado-
wo wpisano 0,0 dm3);

poz. 5 — sta∏e dobowe straty energii elektrycznej
w [kWh] (przyk∏adowo wpisano 0,0 kWh).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny,

b) kolor tekstu czarny,

c) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety efektyw-
noÊci energetycznej.

Charakterystyka techniczna mo˝e byç zastàpiona kopià
etykiety efektywnoÊci energetycznej.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety
efektywnoÊci energetycznej.
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Elektryczne ogrzewacze pomieszczeƒ promiennikowe

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:

Wymiary etykiety podano w milimetrach.

Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazwa producenta (w przypadku importu
równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 — oznaczenie typu/modelu (przyk∏adowo wpi-
sano XYZ00);

poz. 3 — moc znamionowa w [kW] (przyk∏adowo wpi-
sano 0,0 kW);

poz. 4 — temperatura powierzchni roboczej w [°C]
(przyk∏adowo wpisano 0,0°C).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:
a) kolor kraw´dzi czarny,

b) kolor tekstu czarny,
c) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety efektyw-
noÊci energetycznej.

Charakterystyka techniczna mo˝e byç zastàpiona kopià
etykiety efektywnoÊci energetycznej.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety
efektywnoÊci energetycznej.
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Elektryczne ogrzewacze pomieszczeƒ konwekcyjne

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:

Wymiary etykiety podano w milimetrach.

Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazwa producenta (w przypadku importu
równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 — oznaczenie typu/modelu zgodne z charaktery-
stykà technicznà (przyk∏adowo wpisano
XYZ00);

poz. 3 — moc znamionowa w [kW] (przyk∏adowo wpi-
sano 0,0 kW);

poz. 4 — czas rozgrzewu w [min] (przyk∏adowo wpisa-
no 0,0 min).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny,

b) kolor tekstu czarny,

c) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety efektyw-
noÊci energetycznej.

Charakterystyka techniczna mo˝e byç zastàpiona kopià
etykiety efektywnoÊci energetycznej.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety
efektywnoÊci energetycznej.
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Termowentylatory

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:

Wymiary etykiety podano w milimetrach.

Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazwa producenta (w przypadku importu
równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 — oznaczenie typu/modelu zgodne z charaktery-
stykà technicznà (przyk∏adowo wpisano
XYZ00);

poz. 3 — moc znamionowa w [kW] (przyk∏adowo wpi-
sano 0,0 kW);

poz. 4 — temperatura u˝ytecznego strumienia nagrza-
nego powietrza wyp∏ywajàcego z ogrzewacza
w [°C] (przyk∏adowo wpisano 0,0°C);

poz. 5 — poziom ha∏asu w [dB(A)] (przyk∏adowo wpi-
sano XZ dB(A)).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny,

b) kolor tekstu czarny,

c) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety efektyw-
noÊci energetycznej.

Charakterystyka techniczna mo˝e byç zastàpiona kopià
etykiety efektywnoÊci energetycznej.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety
efektywnoÊci energetycznej.
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Elektryczne ogrzewacze pomieszczeƒ nape∏nione cieczà

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:

Wymiary etykiety podano w milimetrach.

Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazwa producenta (w przypadku importu
równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 — oznaczenie typu/modelu zgodne z charaktery-
stykà technicznà (przyk∏adowo wpisano
XYZ00);

poz. 3 — znamionowy pobór mocy w [kW] (przyk∏ado-
wo wpisano 0,0 kW);

poz. 4 — czas rozgrzewu w [min] (przyk∏adowo wpisa-
no 0,0 min).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny,

b) kolor tekstu czarny,

c) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety efektyw-
noÊci energetycznej.

Charakterystyka techniczna mo˝e byç zastàpiona kopià
etykiety efektywnoÊci energetycznej.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety
efektywnoÊci energetycznej.
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Kuchenki mikrofalowe

Etykieta efektywnoÊci energetycznej: 

Wymiary etykiety podano w milimetrach.

Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazwa producenta (w przypadku importu
równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 — oznaczenie typu/modelu zgodne z charaktery-
stykà technicznà (przyk∏adowo wpisano
XYZ00);

poz. 3 — wyjÊciowa moc mikrofalowa w [kW] (przyk∏a-
dowo wpisano 0,0 kW);

poz. 4 — sprawnoÊç w [%] (przyk∏adowo wpisano 
0,0 %);

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny,

b) kolor tekstu czarny,

c) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety efektyw-
noÊci energetycznej.

Charakterystyka techniczna mo˝e byç zastàpiona kopià
etykiety efektywnoÊci energetycznej.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety
efektywnoÊci energetycznej.



Piekarniki  elektryczne do u˝ytku domowego7)

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:
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———————————
7) Dotyczy jedynie urzàdzeƒ zasilanych energià elektrycznà z sieci.

Nie dotyczy urzàdzeƒ przenoÊnych o masie mniejszej ni˝ 18 kg, o ile nie sà zaprojektowane jako elementy do zabudowy.



Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:

poz. I — nazwa producenta (w przypadku importu
równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Logo);

poz. II — oznaczenie typu/modelu;

poz. III — klasa efektywnoÊci energetycznej, okreÊlo-
na na podstawie wartoÊci zu˝ycia energii
elektrycznej (E) wyra˝onej w [kWh], dla
funkcji grzania z konwekcjà naturalnà lub
z wymuszonym obiegiem powietrza, przy
standardowym obcià˝eniu, zgodnie z tabe-
là 22; odpowiednia litera powinna byç
umieszczana na tym samym poziomie co
w∏aÊciwa strza∏ka (przyk∏adowo oznaczono
klas´ efektywnoÊci energetycznej B);
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Tabela 22

poz. IV — zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh], dla
funkcji grzania konwencjonalnego lub
z wymuszonà konwekcjà powietrza, przy
standardowym obcià˝eniu (przyk∏adowo
wpisano X.YZ);

poz. V — obj´toÊç u˝ytkowa piekarnika w [l] (przyk∏a-
dowo wpisano XYZ);

poz. VI — rozmiar piekarnika, wyznaczony w sposób
nast´pujàcy:
ma∏y  12 l ≤ obj´toÊç u˝ytkowa < 35 l,
Êredni 35 l ≤ obj´toÊç u˝ytkowa < 65 l,

du˝y  65 l ≤ obj´toÊç u˝ytkowa,
oznaczony strza∏kà (przyk∏adowo oznaczo-
no rozmiar Êredni);

poz. VII — poziom ha∏asu w [dB(A) re 1 pW].

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) oznaczenie sk∏adu zastosowanych kolorów, w któ-
rym zawarto oznaczenie procentowych udzia∏ów
nast´pujàcych kolorów: cyjan, magenta, ˝ó∏ty
i czarny, wed∏ug klucza zilustrowanego nast´pujà-
cym przyk∏adem:



b) kolory strza∏ek zgodnie ze sk∏adem okreÊlonym w tabeli 23:

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5211 — Poz. 714 

Tabela 23

c) kolor obrysu wed∏ug sk∏adu X070,

d) kolor tekstu czarny,

e) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach nast´pujàce dane:

1. Nazwa producenta (w przypadku importu równie˝
importera) lub znak firmowy.

2. Oznaczenie typu/modelu.

3. Klasa efektywnoÊci energetycznej, wyra˝ona jako
„Klasa efektywnoÊci energetycznej w skali od
A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)”,
okreÊlona na podstawie wartoÊci zu˝ycia energii
elektrycznej (E) wyra˝onej w [kWh], dla funkcji
grzania z konwekcjà naturalnà lub z wymuszonym
obiegiem powietrza, zgodnie z tabelà 22. 

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna). 

Niezb´dne jest wskazanie funkcji grzewczej, dla
której ustalono klas´ efektywnoÊci energetycznej.

4. Zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh], dla funkcji
grzania z konwekcjà naturalnà lub z wymuszonym
obiegiem powietrza, przy standardowym obcià˝e-
niu. 

5. Obj´toÊç u˝ytkowa piekarnika w [l].

6. Rozmiar piekarnika, wyznaczony w sposób nast´-
pujàcy:

ma∏y   12 l ≤ obj´toÊç u˝ytkowa < 35 l,

Êredni  35 l ≤ obj´toÊç u˝ytkowa < 65 l,

du˝y   65 l ≤ obj´toÊç u˝ytkowa.

7. Czas potrzebny na upieczenie standardowego 
wsadu.

8. Poziom ha∏asu w [dB(A) re 1 pW].

9. Najwi´ksza powierzchnia pieczenia w [cm2].

W przypadku gdy do charakterystyki technicznej do∏à-
czona jest kopia etykiety efektywnoÊci energetycznej

(kolorowa lub czarno-bia∏a), charakterystyka technicz-
na mo˝e zawieraç jedynie dodatkowe dane niewyst´-
pujàce w etykiecie.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane: 

1. Nazwa producenta (w przypadku importu równie˝
importera) lub znak firmowy.

2. Oznaczenie typu/modelu.

3. Klasa efektywnoÊci energetycznej, wyra˝ona jako
„Klasa efektywnoÊci energetycznej w skali od
A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)”,
okreÊlona na podstawie wartoÊci zu˝ycia energii
elektrycznej (E) wyra˝onej w [kWh], dla funkcji
grzania z konwekcjà naturalnà lub z wymuszonym
obiegiem powietrza, zgodnie z tabelà 22. 

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna). 

Niezb´dne jest wskazanie funkcji grzewczej, dla
której ustalono klas´ efektywnoÊci energetycz-
nej.

4. Zu˝ycie energii elektrycznej w [kWh], dla funkcji
grzania z konwekcjà naturalnà lub z wymuszonym
obiegiem powietrza, przy standardowym obcià˝e-
niu. 

5. Obj´toÊç u˝ytkowa piekarnika w [l].

6. Rozmiar piekarnika, wyznaczony w sposób nast´-
pujàcy:

ma∏y   12 l ≤ obj´toÊç u˝ytkowa < 35 l,

Êredni  35 l ≤ obj´toÊç u˝ytkowa < 65 l,

du˝y   65 l ≤ obj´toÊç u˝ytkowa.

7. Poziom ha∏asu w [dB(A) re 1 pW].



Kuchnie i  kuchenki gazowe domowego u˝ytku

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5212 — Poz. 714 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazwa producenta (w przypadku importu
równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 — nazwa urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu
(przyk∏adowo wpisano XYZ00);

poz. 3 — identyfikacja poszczególnych palników (przy-
k∏adowo wpisano du˝y, ma∏y, Êredni, pomoc-
niczy; mo˝liwa jest identyfikacja numerowa);

poz. 4 — wartoÊç sprawnoÊci cieplnej poszczególnych
palników [%] (przyk∏adowo wpisano palniki
nawierzchniowe odkryte 0,0 %, palniki na-
wierzchniowe zakryte 0,0 %, palniki pomocni-
cze 0,0 %), przy osiàganych zawartoÊciach
tlenku w´gla w spalinach nierozcieƒczonych
(przyk∏adowo wpisano CO 0,00 %);

poz. 5 — obcià˝enie cieplne palnika piekarnika w wa-
runkach nominalnych [kW] (przyk∏adowo
wpisano 0,0 kW);

poz. 6 — pojemnoÊç nominalna piekarnika [dm3]
(przyk∏adowo wpisano 0,0 dm3).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny,

b) kolor tekstu czarny,

c) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety efektyw-
noÊci energetycznej.

Charakterystyka techniczna mo˝e byç zastàpiona kopià
etykiety efektywnoÊci energetycznej.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety
efektywnoÊci energetycznej.



Promienniki  gazowe

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5213 — Poz. 714 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazwa producenta (w przypadku importu
równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 — nazwa urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu
(przyk∏adowo wpisano XYZ00);

poz. 3 — ogólna sprawnoÊç cieplna w [%] (przyk∏ado-
wo wpisano 0,0 %);

poz. 4 — sprawnoÊç radiacyjna w [%] (przyk∏adowo
wpisano 0,0 %).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny,

b) kolor tekstu czarny,

c) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety efektyw-
noÊci energetycznej.

Charakterystyka techniczna mo˝e byç zastàpiona kopià
etykiety efektywnoÊci energetycznej.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety
efektywnoÊci energetycznej.



Gazowe ogrzewacze pomieszczeƒ konwekcyjne

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5214 — Poz. 714 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazwa producenta (w przypadku importu
równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 — nazwa urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu
(przyk∏adowo wpisano XYZ00);

poz. 3 — moc znamionowa w [kW] (przyk∏adowo wpi-
sano 0,0 kW);

poz. 4 — sprawnoÊç w [%] (przyk∏adowo wpisano 
0,0 %);

poz. 5 — sprawnoÊç w [%], przy 40 % mocy znamionowej
lub minimalnej mocy cieplnej deklarowanej
przez producenta (przyk∏adowo wpisano 0,0 %).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny,

b) kolor tekstu czarny,

c) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety efektyw-
noÊci energetycznej.

Charakterystyka techniczna mo˝e byç zastàpiona kopià
etykiety efektywnoÊci energetycznej.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety
efektywnoÊci energetycznej.



Gazowe ogrzewacze wody przep∏ywowe

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5215 — Poz. 714 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazwa producenta (w przypadku importu
równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 — nazwa urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu
(przyk∏adowo wpisano XYZ00);

poz. 3 — nominalna moc cieplna grzejnika w [kW]
(przyk∏adowo wpisano 0,0 kW);

poz. 4 — sprawnoÊç cieplna grzejnika w [%] (przyk∏a-
dowo wpisano 0,0 %);

poz. 5 — poziom ha∏asu w [dB(A)] (przyk∏adowo wpi-
sano XZ dB(A)).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny,

b) kolor tekstu czarny,

c) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety efektyw-
noÊci energetycznej.

Charakterystyka techniczna mo˝e byç zastàpiona kopià
etykiety efektywnoÊci energetycznej.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety
efektywnoÊci energetycznej.



Gazowe podgrzewacze wody pojemnoÊciowe

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5216 — Poz. 714 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazwa producenta (w przypadku importu
równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 — nazwa urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu
(przyk∏adowo wpisano XYZ00);

poz. 3 — sprawnoÊç w [%] (przyk∏adowo wpisano 
0,0 %).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny,

b) kolor tekstu czarny,

c) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety efektyw-
noÊci energetycznej.

Charakterystyka techniczna mo˝e byç zastàpiona kopià
etykiety efektywnoÊci energetycznej.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety
efektywnoÊci energetycznej.



Silniki  elektryczne pràdu przemiennego jednofazowe i  trójfazowe
o mocy od 37,5 W do 200 kW

Etykieta efektywnoÊci energetycznej:

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5217 — Poz. 714 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazwa producenta (w przypadku importu
równie˝ importera) lub znak firmowy (przy-
k∏adowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 — nazwa urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu
(przyk∏adowo wpisano XYZ00);

poz. 3 — moc znamionowa w [kW] (przyk∏adowo wpi-
sano 0,0 kW);

poz. 4 — liczba par biegunów (przyk∏adowo wpisano
2,4,6,8);

poz. 5 — sprawnoÊç znamionowa w [%] (przyk∏adowo
wpisano 0,0 %).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny,

b) kolor tekstu czarny,

c) kolor t∏a bia∏y.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety efektyw-
noÊci energetycznej.

Charakterystyka techniczna mo˝e byç zastàpiona kopià
etykiety efektywnoÊci energetycznej.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety
efektywnoÊci energetycznej.



˚arówki,  lampy halogenowe i  lampy f luorescencyjne do ogólnych celów oÊwietleniowych
zasilane bezpoÊrednio z sieci  elektrycznej

Etykiet´ efektywnoÊci energetycznej nale˝y wybraç spoÊród poni˝szych wzorów. 
W przypadku gdy etykieta umieszczana jest w miejscu ekspozycji urzàdzenia, nale˝y wybraç wzór barwny.

Etykieta efektywnoÊci energetycznej — wzór barwny:

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5218 — Poz. 714 

Wymiary etykiety podano w milimetrach.



Etykieta efektywnoÊci energetycznej — wzór czarno-bia∏y: 

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5219 — Poz. 714 

Wymiary etykiety podano w milimetrach.



Etykieta efektywnoÊci energetycznej powinna mieç
treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów
i proporcji oraz powinna zawieraç w kolejnych pozy-
cjach nast´pujàce dane:

poz. I — klasa efektywnoÊci energetycznej, okreÊlona
na podstawie wartoÊci wskaênika efektywno-
Êci energetycznej (EI), zgodnie z tabelà 24; od-
powiednia litera powinna byç umieszczona na
tym samym poziomie, co w∏aÊciwa strza∏ka,

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5220 — Poz. 714 

Tabela 24

poz. II — znamionowy strumieƒ Êwietlny w [lm] (przyk∏adowo wpisano XY00);

poz. III — moc znamionowa w [W] (przyk∏adowo wpisano XYZ);

poz. IV — trwa∏oÊç znamionowa w godzinach (przyk∏adowo wpisano XY00).



Je˝eli informacje dotyczàce pozycji II, III i IV podane sà w innych miejscach na opakowaniu, to etykieta efek-
tywnoÊci energetycznej mo˝e byç ograniczona zgodnie z poni˝szymi wzorami:

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5221 — Poz. 714 

wzór barwny wzór czarno-bia∏y



Obowiàzujàca kolorystyka wzoru barwnego etykiety
obejmuje:

a) oznaczenie sk∏adu zastosowanych kolorów, w któ-

rym zawarto oznaczenie procentowych udzia∏ów
nast´pujàcych kolorów: cyjan, magenta, ˝ó∏ty
i czarny, wed∏ug klucza zilustrowanego nast´pujà-
cym przyk∏adem:

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5222 — Poz. 714 

b) kolory strza∏ek zgodnie ze sk∏adem okreÊlonym w tabeli 25: 

Tabela 25

c) kolor obrysu wed∏ug sk∏adu X070,

d) kolor tekstu czarny,

e) kolor t∏a bia∏y.

Je˝eli wybrany jest wzór „czarno-bia∏y”, t∏o i nadruk
mogà mieç dowolny kolor, pod warunkiem zapewnie-
nia odpowiedniej czytelnoÊci.

Charakterystyka techniczna powinna zawieraç w ko-
lejnych pozycjach dane ustalone dla etykiety efektyw-
noÊci energetycznej.

Charakterystyka techniczna mo˝e byç zastàpiona kopià
etykiety efektywnoÊci energetycznej.

Informacje ustalone dla charakterystyki technicznej
mogà zostaç przedstawione w formie tabeli obejmujà-
cej kilka typów/modeli dostarczanych przez tego same-
go dostawc´.

Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu w spo-
sób powodujàcy, ̋ e nie mo˝na urzàdzenia tego bezpo-
Êrednio zobaczyç, oferta powinna dodatkowo zawie-
raç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane: 

1. Klasa efektywnoÊci energetycznej, wyra˝ona jako
„Klasa efektywnoÊci energetycznej w skali od
A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)”,
okreÊlona na podstawie wartoÊci wskaênika efek-
tywnoÊci energetycznej (EI), zgodnie z tabelà 24. 

Gdy dane przedstawiane sà w formie tabeli, infor-
macja mo˝e byç wyra˝ona innymi sposobami, o ile
b´dzie jasne, ˝e skala rozciàga si´ od A (bardziej
efektywna) do G (mniej efektywna).

2. Znamionowy strumieƒ Êwietlny w [lm].

3. Moc znamionowa w [W].

4. Trwa∏oÊç znamionowa w godzinach.


