
Na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe wyma-
gania dotyczàce spe∏nienia obowiàzku ograniczania
emisji lotnych zwiàzków organicznych (LZO) przez
okreÊlenie dopuszczalnych wartoÊci maksymalnych
ich zawartoÊci w niektórych farbach, lakierach, prepa-
ratach do odnawiania pojazdów, dla zapobiegania lub
redukcji zanieczyszczeƒ powietrza bioràcych udzia∏
w tworzeniu ozonu troposferycznego.

2. Lotne zwiàzki organiczne, zwane dalej „LZO”,
w rozumieniu przepisów rozporzàdzenia, oznaczajà
zwiàzki organiczne o poczàtkowej temperaturze wrze-
nia mniejszej lub równej 250 °C, mierzonej w warun-
kach ciÊnienia normalnego 101,3 kPa.

3. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczà
nast´pujàcych produktów z limitowanà zawartoÊcià
LZO:

1) farb, lakierów, przeznaczonych do malowania bu-
dynków, ich elementów wykoƒczeniowych, wypo-
sa˝eniowych oraz zwiàzanych z budynkami i tymi
elementami konstrukcji, stosowanych dla dekora-
cji, funkcjonalnoÊci i ochrony, z wy∏àczeniem farb,
lakierów w aerozolu:

a) farby matowe, z po∏yskiem mniejszym lub rów-
nym 25 jednostkom po∏ysku przy kàcie α = 60°,

przeznaczone do malowania Êcian, sufitów we-
wnàtrz budynków,

b) farby z po∏yskiem wi´kszym od 25 jednostek
po∏ysku przy kàcie α= 60°, przeznaczone do ma-
lowania Êcian, sufitów wewnàtrz budynków,

c) farby przeznaczone do malowania zewn´trz-
nych murów, pod∏o˝y mineralnych z kamienia,
betonu, ceg∏y, tynku,

d) farby kryjàce, tworzàce pow∏ok´ nieprzezroczy-
stà, przeznaczone do malowania wewn´trznych
albo zewn´trznych elementów wykoƒczenio-
wych, ok∏adzin z drewna, metalu lub tworzyw
sztucznych; farby te obejmujà podk∏ady i mi´-
dzywarstwy,

e) lakiery przezroczyste, pó∏przezroczyste:
— przeznaczone do malowania wewn´trznych

lub zewn´trznych elementów wykoƒczenio-
wych,

— przeznaczone do dekoracji i ochrony drewna,
metalu i tworzyw sztucznych, 

f) lakiery, o których mowa w lit. e, obejmujà nie-
przezroczyste bejce, stosowane do dekoracji
i ochrony drewna przed czynnikami atmosfe-
rycznymi, zgodnie z Polskà Normà PN-EN 927-1
dla kategorii pó∏trwa∏ych,

g) bejce cienkopow∏okowe, zgodnie z Polskà Nor-
mà PN-EN 927-1, tworzàce pow∏ok´ o Êredniej
gruboÊci mniejszej ni˝ 5 µm, 

h) farby o w∏aÊciwoÊciach uszczelniajàcych lub
blokujàcych, przeznaczone do malowania oraz
gruntowania drewna, Êcian i sufitów,

i) farby do gruntowania o w∏aÊciwoÊciach wià˝à-
cych, przeznaczone do zwiàzania luênych czà-
stek pod∏o˝a lub nadania w∏aÊciwoÊci hydrofo-
bowych oraz farby do ochrony drewna,

j) farby jednosk∏adnikowe wysokojakoÊciowe,
przeznaczone do uzyskania pow∏ok o specjal-
nych wymaganiach, takie jak:

— farby do gruntowania i nawierzchniowe na
tworzywa sztuczne, 

— farby do gruntowania na stal lub na metale
reaktywne, na przyk∏ad cynk, aluminium,

— farby antykorozyjne, 

— farby na pod∏ogi w∏àcznie z pod∏ogami drew-
nianymi, cementowymi, 

— farby opóêniajàce palenie, 

— farby stosowane w przemyÊle spo˝ywczym
lub stosowane w obiektach s∏u˝by zdrowia,
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1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postano-
wienia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeƒ
emisji lotnych zwiàzków organicznych w wyniku stosowa-
nia rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach
i lakierach oraz w produktach do odnawiania pojazdów,
a tak˝e zmieniajàcej dyrektyw´ 1999/13/WE (Dz. Urz. WE
L 143 z 30.04.2004, str. 87 i n.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r.
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,
Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124,
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631,
Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362,
Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420,  Nr 175, poz. 1458
i 1462 i Nr 180, poz. 1495.



k) farby dwusk∏adnikowe wysokojakoÊciowe, prze-
znaczone do takich samych celów jak farby jed-
nosk∏adnikowe, o których mowa w lit. j, z doda-
wanym przed stosowaniem drugim sk∏adnikiem,

l) farby tworzàce pow∏oki wielobarwne, przezna-
czone do bezpoÊredniego uzyskania na pod∏o-
˝u pow∏ok dwu- lub wielobarwnych,

m) farby przeznaczone do uzyskania pow∏ok ze
specjalnym efektem estetycznym na specjalnie
przygotowanych i wst´pnie pomalowanych
pod∏o˝ach lub pow∏ok bazowych, dla których
efekt estetyczny uzyskuje si´ za pomocà obrób-
ki mechanicznej;

2) preparatów do odnawiania pojazdów, przeznaczo-
nych do malowania pojazdów lub ich elementów,
preparatów stosowanych do cz´Êciowych napraw,
konserwacji i dekoracji pojazdów poza instalacja-
mi produkcyjnymi: 

a) preparaty do przygotowania, czyszczenia wst´p-
nego, przeznaczone do usuwania starych po-
w∏ok, rdzy, mechanicznie lub chemicznie, albo do
przygotowania niepomalowanych powierzchni:

— preparaty do przygotowania wst´pnego,
przeznaczone do mycia pistoletów do natry-
sku i innych urzàdzeƒ, zmywacze pow∏ok
farb, Êrodki do odt∏uszczania, w∏àcznie z ro-
dzajami antystatycznymi dla tworzyw sztucz-
nych, oraz Êrodki do usuwania silikonu,

— preparaty do czyszczenia wst´pnego, prze-
znaczone do usuwania zanieczyszczeƒ z po-
wierzchni, przed na∏o˝eniem pow∏ok, 

b) kity szpachlowe, szpachlówki na karoserie,
obejmujàce mieszanki o du˝ej zawartoÊci roz-
drobnionych substancji sta∏ych, przeznaczone
do wype∏niania ubytków powierzchni przed na-
∏o˝eniem podk∏adu wype∏niajàcego,

c) farby do gruntowania, obejmujàce farby prze-
znaczone do nak∏adania bezpoÊrednio na metal
lub na istniejàcà pow∏ok´ do ochrony pod∏o˝a
przed korozjà, stosowane przed podk∏adem wy-
pe∏niajàcym:
— podk∏ady wype∏niajàce, przeznaczone do sto-

sowania bezpoÊrednio przed na∏o˝eniem po-
w∏oki nawierzchniowej dla ochrony przed ko-
rozjà i zapewnienia przyczepnoÊci pow∏oki
nawierzchniowej, wyrównujàce nierównoÊci
powierzchni, 

— farby do gruntowania metalu, takie jak farby
zwi´kszajàce przyczepnoÊç, uszczelniajàce,
wyrównujàce, podk∏ady wype∏niajàce do na-
k∏adania natryskiem, podk∏ady niewymaga-
jàce szlifowania oraz farby do gruntowania
tworzyw sztucznych,

— farby do gruntowania reaktywne, zawierajà-
ce co najmniej 0,5 % wagowych kwasu fos-
forowego, przeznaczone do nak∏adania bez-
poÊrednio na powierzchni´ metalu dla za-
pewnienia przyczepnoÊci i ochrony przed ko-
rozjà; farby do gruntowania dopuszczone do
spawania oraz farby do przygotowania po-
wierzchni ocynkowanych i cynkowych,

d) farby nawierzchniowe pigmentowane, przezna-
czone do nak∏adania w jednej lub wielu war-
stwach, tworzàce pow∏ok´ bazowà z po∏yskiem,
o du˝ej trwa∏oÊci, ∏àcznie z pow∏okami bazowy-
mi i przezroczystymi:
— farby bazowe, pigmentowane, przeznaczone

do uzyskania barwy i ˝àdanych efektów
optycznych, z wy∏àczeniem po∏ysku i odpor-
noÊci powierzchniowej,

— lakiery tworzàce pow∏oki przezroczyste, na-
dajàce pow∏okom po∏ysk i w∏aÊciwoÊci od-
pornoÊciowe,

e) farby wykoƒczeniowe z efektami specjalnymi,
przeznaczone do stosowania jako jednowar-
stwowe pow∏oki nawierzchniowe o specjalnych
w∏aÊciwoÊciach, takich jak efekt metaliczny lub
per∏owy, wysokojakoÊciowe pow∏oki barwne
i przezroczyste (na przyk∏ad odporne na zaryso-
wanie lub fluorowane), farby bazowe odbijajàce
Êwiat∏o, wykoƒczeniowe teksturowane, prze-
ciwpoÊlizgowe, nieodpryskujàce, wykoƒczenio-
we wewn´trzne, masy do uszczelniania podwo-
zia, jak równie˝ farby, masy do uszczelniania
podwozia w aerozolu.

4. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
produktów stosowanych wy∏àcznie w instalacjach,
o których mowa w rozdziale 6 rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie stan-
dardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163,
poz. 1584). 

§ 2. Dopuszczalne wartoÊci maksymalnej zawarto-
Êci LZO w farbach, lakierach, preparatach do odnawia-
nia pojazdów oraz terminy obowiàzywania tych war-
toÊci sà okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia. 

§ 3. Dopuszcza si´ wprowadzenie do obrotu pro-
duktów, o których mowa w § 1 ust. 3, je˝eli zawartoÊç
LZO w tych produktach nie przekracza dopuszczalnych
wartoÊci podanych w za∏àczniku.

§ 4. Producent zamieszcza na etykiecie produktów,
o których mowa w § 1 ust. 3, przed wprowadzeniem
ich do obrotu informacj´ o:

1) produkcie i dopuszczalnej zawartoÊci LZO, w g/l,
okreÊlonej w za∏àczniku do rozporzàdzenia;

2) maksymalnej zawartoÊci LZO, w g/l, w produkcie
gotowym do u˝ycia.

§ 5. Produkty, o których mowa w § 1 ust. 3, wypro-
dukowane do dnia:

1) 1 stycznia 2007 r. i niespe∏niajàce wymagaƒ zawar-
tych w za∏àczniku, mogà byç wprowadzane do ob-
rotu i wykorzystywane do dnia 1 stycznia 2008 r.;

2) 1 stycznia 2010 r. i niespe∏niajàce wymagaƒ zawar-
tych w za∏àczniku, mogà byç wprowadzane do ob-
rotu i wykorzystywane do dnia 1 stycznia 2011 r.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 paêdziernika 2005 r. 

Minister Gospodarki i Pracy: w z. M. Ostrowska
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 20 paêdziernika 2005 r. (poz. 1826)

DOPUSZCZALNE WARTOÂCI MAKSYMALNEJ ZAWARTOÂCI LZO W FARBACH I LAKIERACH
ORAZ PREPARATACH DO ODNAWIANIA POJAZDÓW

Kategoria A. Dopuszczalne wartoÊci maksymalnej zawartoÊci LZO w farbach i lakierach
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Kategoria B. Dopuszczalne wartoÊci maksymalnej zawartoÊci LZO w produktach do odnawiania pojazdów

1. ZawartoÊç LZO w jednostkach g/l nale˝y podawaç zgodnie z metodami badaƒ okreÊlonymi w Polskiej
Normie PN-EN ISO 11890–23), a w przypadku obecnoÊci rozcieƒczalników reaktywnych, zgodnie z normà
ASTM D 236944).

2. ZawartoÊç LZO okreÊla mas´ lotnych zwiàzków organicznych, wyra˝onà w gramach na litr (g/l) produktu
gotowego do u˝ycia. Masa lotnych zwiàzków organicznych w danym produkcie, która reaguje chemicznie pod-
czas schni´cia, wbudowujàc si´ w pow∏ok´, nie jest cz´Êcià zawartoÊci LZO.

3. W przypadku produktów wymienionych w § 1 ust. 3, które wymagajà dodania co najmniej jednego roz-
puszczalnika lub innego sk∏adnika zawierajàcego rozpuszczalniki w celu uzyskania produktu gotowego do
u˝ycia, wartoÊci dopuszczalne podane w za∏àczniku odnoszà si´ do zawartoÊci LZO w produkcie gotowym do
u˝ycia. 

4. W gotowych do u˝ycia produktach zaliczonych do kategorii B, z wyjàtkiem wymienionego w lp. 1, odli-
cza si´ ca∏à zawartoÊç wody.

ObjaÊnienia:

1) g/l w produkcie gotowym do u˝ycia.
2) FW — farby wodne; FR — farby rozpuszczalnikowe.
3) Polska Norma wprowadzajàca norm´ europejskà oraz norm´ mi´dzynarodowà PN-EN ISO 11890-2: 2002 Farby i lakiery

— Oznaczanie zawartoÊci lotnych zwiàzków organicznych (VOC). Cz´Êç 2: Metoda chromatografii gazowej. 
4) ASTM D 2369:2003 Determining Volatile Organic Compound (VOC) Content of Paints and Related Coating /Oznaczanie

zawartoÊci lotnych zwiàzków organicznych (VOC) w farbach i produktach pokrewnych/.


