
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwiet-
nia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489
i z 2001 r. Nr 63, poz. 636) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wymagania zasadnicze w zakresie efektywnoÊci
energetycznej dla sprz´tu ch∏odniczego podlegajà-
cego ocenie zgodnoÊci,

2) warunki i tryb dokonywania oceny zgodnoÊci,

3) sposób znakowania sprz´tu ch∏odniczego.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o sprz´cie
ch∏odniczym — nale˝y przez to rozumieç ch∏odziarki,
ch∏odziarkozamra˝arki, zamra˝arki i ich kombinacje,
przeznaczone do u˝ytku domowego, zasilane z sieci
elektrycznej.

§ 3. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
sprz´tu:

1) który mo˝e byç dodatkowo zasilany z innych êróde∏
energii ni˝ sieç elektryczna, w szczególnoÊci z aku-
mulatorów,

2) wykorzystujàcego zasad´ absorpcji,

3) wykonanego na indywidualne zamówienie.

§ 4. Zu˝ycie energii elektrycznej przez sprz´t ch∏od-
niczy wprowadzany do obrotu nie mo˝e byç wi´ksze
ni˝ maksymalne zu˝ycie tej energii dla danej kategorii
sprz´tu ch∏odniczego, okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Ocena zgodnoÊci sprz´tu ch∏odniczego jest
dokonywana przez producenta na podstawie we-
wn´trznej kontroli produkcji tego sprz´tu.

2. Przeprowadzajàc wewn´trznà kontrol´ produk-
cji, o której mowa w ust. 1, producent sporzàdza doku-
mentacj´ technicznà umo˝liwiajàcà dokonanie oceny
zgodnoÊci.

3. Dokumentacja techniczna, o której mowa
w ust. 2, powinna zawieraç:

1) nazw´ i adres producenta,

2) opis budowy sprz´tu ch∏odniczego oraz opis jego
dzia∏ania,

3) ogólny opis sprz´tu ch∏odniczego umo˝liwiajàcy je-
go identyfikacj´,

4) informacje dotyczàce cech sprz´tu, które majà
znaczny wp∏yw na zu˝ycie energii elektrycznej, ta-
kich jak wymiary, pojemnoÊç lub charakterystyka
spr´˝arki,

5) rysunki dotyczàce g∏ównych schematów budowy
sprz´tu ch∏odniczego, je˝eli sà konieczne,

6) sposób u˝ytkowania sprz´tu ch∏odniczego,

7) wyniki pomiarów zu˝ycia energii elektrycznej, wy-
konane zgodnie z Polskà Normà PN-EN 153.

4. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
przechowuje dokumentacj´ technicznà, o której mowa
w ust. 2, w celach kontrolnych, przez co najmniej 3 la-
ta od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza
danego sprz´tu ch∏odniczego.

5. Je˝eli ani producent, ani jego przedstawiciel nie
majà siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, obowiàzek przechowywania
dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 2, na-
le˝y do osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie urzà-
dzenia ch∏odniczego do obrotu.

6. Producent powinien podjàç wszelkie dzia∏ania
w celu zagwarantowania, ˝e proces produkcji zapew-
nia zgodnoÊç sprz´tu ch∏odniczego z dokumentacjà
technicznà, o której mowa w ust. 2, oraz wymaganiami
okreÊlonymi w rozporzàdzeniu.

§ 6. Producent lub jego upowa˝niony przedstawi-
ciel wystawia dla danego sprz´tu ch∏odniczego dekla-
racj´ zgodnoÊci, po uzyskaniu potwierdzenia zgodno-
Êci tego sprz´tu z wymaganiami okreÊlonymi w rozpo-
rzàdzeniu.

§ 7. 1. Na sprz´cie ch∏odniczym wprowadzanym do
obrotu oraz jego opakowaniu powinno byç umieszczo-
ne oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny
i trwa∏y.

2. Sposób znakowania sprz´tu ch∏odniczego za po-
mocà znaku CE okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdze-
nia.

3. Je˝eli sprz´t ch∏odniczy podlega tak˝e przepisom
innych rozporzàdzeƒ wydanych na podstawie art. 6
ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oce-
ny zgodnoÊci, akredytacji oraz zmianie niektórych
ustaw, które przewidujà umieszczenie oznakowania
CE, oznakowanie to mo˝e byç umieszczone pod wa-
runkiem, ˝e sprz´t spe∏nia tak˝e wymagania tych prze-
pisów.
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w sprawie wymagaƒ zasadniczych w zakresie efektywnoÊci energetycznej dla sprz´tu ch∏odniczego.



4. W przypadku gdy przepisy co najmniej jednego
z rozporzàdzeƒ, o których mowa w ust. 3, pozwalajà
producentowi na wybór przyj´tych wymagaƒ, oznako-
wanie CE powinno wskazywaç zgodnoÊç tych wyma-
gaƒ z przepisami rozporzàdzeƒ zastosowanych przez
producenta. Szczegó∏owe dane o zastosowanych prze-
pisach nale˝y podaç w dokumentacji, ostrze˝eniach
lub instrukcjach wymaganych przez te przepisy.

§ 8. Producent lub jego upowa˝niony przedstawi-
ciel albo osoba odpowiedzialna za wprowadzenie
sprz´tu ch∏odniczego do obrotu jest obowiàzany do
spe∏nienia warunków dotyczàcych dopuszczalnego
poziomu zu˝ycia energii elektrycznej oraz w∏aÊciwego
oznakowania tego sprz´tu znakiem CE.

§ 9. Je˝eli w toku kontroli przeprowadzanej na pod-
stawie odr´bnych przepisów przez upowa˝nione do te-
go organy oka˝e si´, ˝e dany sprz´t ch∏odniczy nie
spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu lub
zosta∏ niew∏aÊciwie oznakowany, producent lub jego

upowa˝niony przedstawiciel albo osoba wprowadzajà-
ca ten sprz´t do obrotu niezw∏ocznie wycofuje go z ob-
rotu lub dostosowuje do wymagaƒ okreÊlonych w roz-
porzàdzeniu.

§ 10. 1. Przepisy rozporzàdzenia, dotyczàce oznako-
wania CE i pos∏ugiwania si´ tym oznakowaniem, sto-
suje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, chyba ˝e wczeÊniej
stosowna umowa mi´dzynarodowa zezwoli na
umieszczanie oznakowania CE na wyrobach produko-
wanych przez polskich przedsi´biorców.

2. Przepis ust. 1 nie uchybia mo˝liwoÊci umieszcza-
nia na wyrobach i pos∏ugiwania si´ oznakowaniem CE
na podstawie prawa paƒstw obcych.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 11 wrzeÊnia 2001 r. (poz. 1277)

Za∏àcznik nr 1

1. METODA OBLICZANIA MAKSYMALNEGO DOPUSZCZALNEGO ZU˚YCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ
SPRZ¢T CH¸ODNICZY

1.1. Zu˝ycie energii elektrycznej przez sprz´t ch∏odniczy zale˝y od kategorii sprz´tu, do jakiej on nale˝y, np.
ch∏odziarka z komorà niskotemperaturowà (*), zamra˝arka typu skrzyniowego, jego pojemnoÊci,
sprawnoÊci energetycznej, konstrukcji — gruboÊci izolacji, wydajnoÊci spr´˝arki, a tak˝e od ró˝nicy
temperatur wokó∏ urzàdzenia i w jego wn´trzu.

1.2. Zu˝ycie energii mo˝e byç wyra˝one w kWh w ciàgu 24 godzin. Ustalenie norm efektywnoÊci energetycznej
powinno uwzgl´dniaç zasadnicze czynniki, które wp∏ywajà na zu˝ycie energii — kategorie i pojemnoÊci
sprz´tu, zaÊ maksymalne dopuszczalne zu˝ycie energii elektrycznej przez sprz´t ch∏odniczy okreÊla
równanie pierwszego stopnia, które jest funkcjà pojemnoÊci sprz´tu i równania utworzonego odr´bnie dla
ka˝dej kategorii sprz´tu.

1.3. W celu obliczenia maksymalnego dopuszczalnego zu˝ycia energii elektrycznej przez dany sprz´t nale˝y
zakwalifikowaç ten sprz´t do jednej z nast´pujàcych kategorii:

Kategoria Opis

1 Ch∏odziarka bez komory niskotemperaturowej1)

2 Ch∏odziarka/komora piwniczna o temperaturze 5°C i/lub 12°C

3 Ch∏odziarka z bezgwiazdkowà komorà niskotemperaturowà

4 Ch∏odziarka z komorà niskotemperaturowà (*)

5 Ch∏odziarka z komorà niskotemperaturowà (**)

6 Ch∏odziarka z komorà niskotemperaturowà (***)

7 Ch∏odziarkozamra˝arka z komorà zamra˝ania (****)

8 Zamra˝arka typu szafowego

9 Zamra˝arka typu skrzyniowego

10 Ch∏odziarkozamra˝arka z wi´kszà ni˝ dwoje liczbà drzwi lub inne urzàdzenie nie-
mieszczàce si´ w powy˝szych kategoriach

——————————
1) Komora z temperaturà równà lub ni˝szà ni˝ –6°C



1.4. Jako ˝e sprz´t ch∏odniczy posiada ró˝ne komory, w których utrzymujà si´ ró˝ne temperatury, co wp∏ywa
na zu˝ycie energii elektrycznej, maksymalne dopuszczalne zu˝ycie energii elektrycznej jest w rzeczywistoÊci
okreÊlone w zale˝noÊci od pojemnoÊci skorygowanej oznaczonej symbolem „Vadj”, która jest sumà
pojemnoÊci ró˝nych komór. PojemnoÊç skorygowana, oznaczona symbolem „Vadj”, urzàdzenia jest
obliczona wed∏ug wzoru:

Vadj = ∑ Vc x Wc x Fc x Cc

Wc = (25–Tc)/20

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Tc — nominalna temperatura danej komory wyra˝ona w °C,

Vc — pojemnoÊç u˝ytkowa danego typu komory,

Fc — wspó∏czynnik; Fc = 1,2 dla komór „bez szronu”; Fc = 1 dla komór pozosta∏ych,

Cc = 1 dla sprz´tu ch∏odniczego przeznaczonego do pracy w strefie klimatycznej umiarkowanej (N) i
rozszerzonej umiarkowanej (SN),

Cc = Xc dla sprz´tu ch∏odniczego przeznaczonego do pracy w strefie klimatycznej subtropikalnej (ST),

Cc = Yc dla sprz´tu ch∏odniczego przeznaczonego do pracy w strefie klimatycznej tropikalnej (T).

1.5. Wspó∏czynniki korekcyjne Xc i Yc w zale˝noÊci od temperatur w komorach
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Xc Yc

Komora piwniczna 1,25 1,35

Komora do przechowywania Êwie˝ej ˝ywnoÊci 1,20 1,30

Komora zerowa 1,15 1,25

Komora bezgwiazdkowa 1,15 1,25

Komora jednogwiazdkowa (*) 1,12 1,20

Komora dwugwiazdkowa (**) 1,08 1,15

Komora trzygwiazdkowa (***) i czterogwiazdkowa (****) 1,05 1,10

PojemnoÊç skorygowana i pojemnoÊç u˝ytkowa sà wyra˝ane w litrach.

1.6. Maksymalne dopuszczalne zu˝ycie energii elektrycznej, okreÊlone symbolem „Emax”, wyra˝one w kWh w
ciàgu 24 godzin, dla sprz´tu o pojemnoÊci skorygowanej okreÊlonej symbolem „Vadj”, jest obliczane dla
ka˝dej kategorii sprz´tu wed∏ug nast´pujàcych równaƒ:

Kategoria Opis Emax (kWh/24 h)

1 Ch∏odziarka bez komory niskotemperaturowej (0,207xVadj+218)/365

2 Ch∏odziarka/komora piwniczna o temperaturze 5°C i/lub 12°C (0,207xVadj+218)/365

3 Ch∏odziarka z bezgwiazdkowà komorà niskotemperaturowà (0,207xVadj+218)/365

4 Ch∏odziarka z komorà niskotemperaturowà (*) (0,557xVadj+166)/365

5 Ch∏odziarka z komorà niskotemperaturowà (**) (0,402xVadj+219)/365

6 Ch∏odziarka z komorà niskotemperaturowà (***) (0,573xVadj+206)/365

7 Ch∏odziarkozamra˝arka z komorà zamra˝ania (****) (0,697xVadj+272)/365

8 Zamra˝arka typu szafowego (0,434xVadj+262)/365

9 Zamra˝arka typu skrzyniowego (0,480xVadj+195)/365



Dla ch∏odziarkozamra˝arek, posiadajàcych wi´cej ni˝ dwoje drzwi, lub innego sprz´tu nieopisanego powy˝ej,
maksymalne dopuszczalne zu˝ycie energii elektrycznej (Emax) jest uwarunkowane temperaturà i liczbà gwiazdek
komory, w której temperatura jest najni˝sza, jak ni˝ej podano:
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Temperatura najzimniejszej komory Kategoria Emax (kWh/24 h)

> –6°C 1/2/3 (0,207xVadj+218)/365
≤ –6°C (*) 4 (0,557xVadj+166)/365
≤ –12°C (**) 5 (0,402xVadj+219)/365
≤ –18°C (***) 6 (0,573xVadj+206)/365
≤ –18°C (****) 7 (0,697xVadj+272)/365

2. PROCEDURY BADAWCZE WERYFIKUJÑCE ZGODNOÂå SPRZ¢TU Z WYMAGANIAMI DOTYCZÑCYMI
ZU˚YCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

2.1. Je˝eli zu˝ycie energii elektrycznej przez sprz´t ch∏odniczy poddany weryfikacji jest ni˝sze lub równe
wartoÊci Emax (maksymalne dopuszczalne zu˝ycie energii elektrycznej dla powy˝ej zdefiniowanej kategorii)
powi´kszonej o 15%, sprz´t ten uznany jest za zgodny z wymaganiami dotyczàcymi zu˝ycia energii
elektrycznej.

2.2. Je˝eli zu˝ycie jest wy˝sze od wartoÊci Emax powi´kszonej o 15%, nale˝y zmierzyç zu˝ycie w trzech innych
wyrobach.

2.3. Je˝eli Êrednia arytmetyczna zu˝ycia energii elektrycznej tych trzech wyrobów jest ni˝sza lub równa wartoÊci
Emax, powi´kszonej o 10%, sprz´t zostaje uznany za zgodny z wy˝ej wymienionymi wymaganiami.

2.4. Je˝eli Êrednia arytmetyczna przekracza wartoÊç Emax powi´kszonà o 10%, sprz´t zostaje uznany za
niezgodny z tymi wymaganiami.

Wyra˝enia stosowane w niniejszym za∏àczniku odpowiadajà definicjom normy PN-EN 153.

Za∏àcznik nr 2

ZNAK CE, KTÓRYM OZNACZA SI¢ SPRZ¢T CH¸ODNICZY

W przypadku zmniejszenia lub powi´kszenia oznakowania CE powinny byç zachowane proporcje takie, jakie
wynikajà z zaopatrzonego w podzia∏k´ powy˝szego obrazu graficznego.

Elementy oznakowania „CE” powinny posiadaç wyraênie t´ samà wysokoÊç, która nie mo˝e byç mniejsza 
ni˝ 5 milimetrów.


