
Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz.
348 i 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 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wymagania w zakresie efektywnoÊci energetycz-
nej, jakie powinny spe∏niaç urzàdzenia produkowa-
ne 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 ob-
szarze kraju nale˝y oznaczyç etykietà umieszczonà
w widocznym miejscu, na zewn´trznej stronie urzàdze-
nia.

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, to nale˝y jà
umieÊciç na opakowaniu urzàdzenia lub w miejscu je-
go ekspozycji.

3. Je˝eli urzàdzenie jest wprowadzane do obrotu
w sposób powodujàcy, ˝e nie mo˝na urzàdzenia tego
bezpoÊrednio zobaczyç, informacje zamieszczone na
etykiecie powinny zostaç przekazane dodatkowo wraz
z ofertà.

4. 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 w j´zyku polskim.

§ 5. Etykiet´, o której mowa w § 3 ust.1, i charakte-
rystyk´ technicznà, o której mowa w § 4 ust. 1, dostar-
cza i umieszcza na urzàdzeniu producent lub importer
urzàdzenia.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodarki
z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wymagaƒ w zakre-
sie efektywnoÊci energetycznej, jakie powinny spe∏-
niaç urzàdzenia produkowane w kraju i importowane,
oraz wymagaƒ w zakresie stosowania etykiet i charak-
terystyk technicznych (Dz. U. Nr 16, poz. 145).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 2 ust. 2 i § 3
ust. 4, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 6 miesi´cy od
dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

608

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie wymagaƒ w zakresie efektywnoÊci energetycznej.
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Za∏àcznik nr 2

WZORY ETYKIET

Etykieta efektywnoÊci energetycznej kot∏ów opalanych paliwem ciek∏ym i/lub gazowym: 

Wymagania dotyczàce sprawnoÊci kot∏a, które powinny byç spe∏nione zarówno dla mocy znamionowej, jak i dla
obcià˝enia cz´Êciowego 0,3 Pn.
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Etykieta efektywnoÊci energetycznej kot∏ów centralnego ogrzewania opalanych paliwem sta∏ym:

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawieraç
w kolejnych pozycjach zgodnie z wzorem nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Abcdefgh);

poz. 2 — nazw´ urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisa-
no XYZ00);

poz. 3 — moc znamionowà wyra˝onà w kW (przyk∏adowo wpisano 0,0 kW);

poz. 4 — wartoÊç sprawnoÊci przy mocy znamionowej Pn i Êredniej temperaturze wody kot∏owej 70°C wyra˝o-
nej w procentach (przyk∏adowo wpisano 0,0%).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor t∏a bia∏y.

Dopuszcza si´ zaokràglenie naro˝y etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.
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Etykieta efektywnoÊci energetycznej urzàdzeƒ klimatyzacyjnych:

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç, kolorystyk´ i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powin-
na zawieraç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Abcdefgh);

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

poz. 3 — moc ch∏odniczà [kW] (przyk∏adowo wpisano 0,0);

poz. 4 — moc grzewczà [kW] (przyk∏adowo wpisano 0,0);

poz. 5 — ch∏odniczy równowa˝nik pracy (przyk∏adowo wpisano 0,0);

poz. 6 — grzewczy równowa˝nik pracy (przyk∏adowo wpisano 0,0);

poz. 7 — poziom ha∏asu [dB(A)] (przyk∏adowo wpisano 00).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety: 

a) kolor kraw´dzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor t∏a bia∏y.
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Etykieta efektywnoÊci energetycznej pó∏automatów spawalniczych w os∏onie gazu, spawarek transformatoro-
wych, spawarek prostownikowych:

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawieraç
w kolejnych pozycjach zgodnie nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Abcdefgh);

poz. 2 — nazw´ urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisa-
no XYZ00);

poz. 3 — wartoÊç nat´˝enia pràdu spawania wyra˝onà w A (przyk∏adowo wpisano 00 A);

poz. 4 — wartoÊç sprawnoÊci energetycznej wyra˝onà w procentach (przyk∏adowo wpisano 0,0%);

poz. 5 — wartoÊç energetycznego wskaênika efektywnoÊci wyra˝onà w kWh/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.

Dopuszcza si´ zaokràglenie naro˝y etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.
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Etykieta efektywnoÊci energetycznej przecinarek plazmowych r´cznych:

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawieraç
w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Abcdefgh);

poz. 2 — nazw´ urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisa-
no XYZ00);

poz. 3 — wartoÊç nat´˝enia pràdu ci´cia wyra˝onà w A (przyk∏adowo wpisano 00 A);

poz. 4 — wartoÊç sprawnoÊci energetycznej wyra˝onà w procentach (przyk∏adowo wpisano 0,0%);

poz. 5 — wartoÊç energetycznego wskaênika efektywnoÊci wyra˝onà w kWh/(m · mm) (przyk∏adowo wpisano 
0,0 kWh/(m · mm))

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje: 

a) kolor kraw´dzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor t∏a bia∏y.

Dopuszcza si´ zaokràglenie naro˝y etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.
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Szczegó�owe informacje zawarte
s� w instrukcji obs�ugi

Norma PN –EN �53

Poziom ha�asu
[dB(A)]

XZ

Pojemno�� dla �wie�ej �ywno�ci

Pojemno�� dla mro�onej �ywno�ci

XYZ

XYZ

Roczne zu�ycie energii [kWh/rok]
(wg znormalizowanych pomiarów)

Aktualne zu�ycie energii zale�y od
warunków eksploatacji

XYZ

Producent

Model

Logo

A B C

� 2 3

Energia

Efektywno�� wysoka

Efektywno�� niska

5 mm 73 mm 33 mm 5 mm
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Etykieta efektywnoÊci energetycznej ch∏odziarek, ch∏odziarko-zamra˝arek i zamra˝arek typu domowego:



Dziennik Ustaw Nr 59 — 4163 — Poz. 608 

Etykieta powinna mieç treÊç, kolorystyk´ i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powin-
na zawieraç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Logo);

poz. 2 — oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisano ABC 123);

poz. 3 — klas´ efektywnoÊci energetycznej. Odpowiednia litera powinna byç umieszczona na tym samym pozio-
mie co w∏aÊciwa strza∏ka (przyk∏adowo oznaczono klas´ efektywnoÊci energetycznej „B”);

poz. 4 — roczne zu˝ycie energii elektrycznej [kWh/rok] (przyk∏adowo wpisano XYZ);

poz. 5 — sum´ pojemnoÊci netto wszystkich komór bez oznaczenia gwiazdkowego, tzn. o temperaturach wy˝-
szych od minus 6°C (przyk∏adowo wpisano XYZ);

poz. 6 — sum´ pojemnoÊci netto wszystkich komór posiadajàcych oznaczenie gwiazdkowe, tzn. o temperatu-
rach nie wy˝szych od minus 6°C (przyk∏adowo wpisano XYZ);

poz. 7 — oznaczenie komór do przechowywania zamro˝onych produktów ˝ywnoÊciowych; dla urzàdzeƒ niepo-
siadajàcych oznaczenia gwiazdkowego miejsce to nale˝y zostawiç puste (przyk∏adowo wpisano (****));

poz. 8 — poziom ha∏asu [dB(A)] (przyk∏adowo wpisano XZ).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) oznaczenie sk∏adu zastosowanych kolorów, w którym zawarto oznaczenie procentowych udzia∏ów nast´pu-
jàcych kolorów: cyjan, magenta, ˝ó∏ty i czarny, wed∏ug klucza zilustrowanego nast´pujàcym przyk∏adem:

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

c) kolor obrysu wed∏ug sk∏adu X070;

d) kolor tekstu czarny;

e) kolor t∏a bia∏y.
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Szczegó�owe informacje zawarte
s� w instrukcji obs�ugi

Norma EN 50242

Poziom ha�asu
[dB(A)]

YZ

YX

XY

Pojemno�� znamionowa [kpl]

Zu�ycie wody [l/cykl]

Efektywno�� zmywania
A: wysoka G: niska

A B        D E F GC

Zu�ycie energii [kWh/cykl]
(w standardowym cyklu zmywania)

Aktualne zu�ycie energii zale�y od
warunków eksploatacji

X.YZ

Producent

Model

Logo

A B C

� 2 3

Energia
Zmywarka
do naczy�

Efektywno�� wysoka

Efektywno�� niska

Efektywno�� suszenia
A: wysoka G: niska

A B C        E F GD
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5 mm 73 mm 33 mm 5 mm

Etykieta efektywnoÊci energetycznej zmywarek typu domowego:
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Etykieta powinna mieç treÊç, kolorystyk´ i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powin-
na zawieraç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Logo);

poz. 2 — oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisano ABC 123);

poz. 3 — klas´ efektywnoÊci energetycznej. Odpowiednia litera powinna byç umieszczona na tym samym pozio-
mie co w∏aÊciwa strza∏ka (przyk∏adowo oznaczono klas´ efektywnoÊci energetycznej „B”);

poz. 4 — zu˝ycie energii elektrycznej w standardowym cyklu zmywania [kWh/cykl] (przyk∏adowo wpisano X.YZ);

poz. 5 — klas´ efektywnoÊci zmywania (przyk∏adowo oznaczono klas´ efektywnoÊci zmywania C);

poz. 6 — klas´ efektywnoÊci suszenia (przyk∏adowo oznaczono klas´ efektywnoÊci suszenia D);

poz. 7 — pojemnoÊç znamionowà [kpl] (przyk∏adowo wpisano YZ);

poz. 8 — zu˝ycie wody w standardowym cyklu zmywania w [l/cykl] (przyk∏adowo wpisano YX);

poz. 9 — poziom ha∏asu [dB(A)] (przyk∏adowo wpisano XY).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) oznaczenie sk∏adu zastosowanych kolorów, w którym zawarto oznaczenie procentowych udzia∏ów nast´pu-
jàcych kolorów: cyjan, magenta, ˝ó∏ty i czarny, wed∏ug klucza zilustrowanego nast´pujàcym przyk∏adem:

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

c) kolor obrysu wed∏ug sk∏adu X070;

d) kolor tekstu czarny;

e) kolor t∏a bia∏y.
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Norma PN-EN 60456

Poziom
������
[dB(A)]

Y.Z

YX
  Pranie

  Odwirowywanie

XY

XYZ

����
��������	�
���	�����
����

�������
	���
���

 ����	���! prania
A: wysoka G: niska

A B        D E F GC

�������
�������
 [kWh/cykl]
�	
���������	��
�����
"�����
��	����
	
���"#

 60°C)

$�������
�������
�������
������
od warunków eksploatacji

X.YZ

Producent

Model

Logo

A B C

Energia Pralka

���	
����������	�

���	
��������	�

 ����	���! odwirowywania
A: wysoka G: niska

%������!
������	�
�obr./min]

A B C        E F G

1100

D

5 mm 73 mm 33 mm     5 mm
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Etykieta efektywnoÊci energetycznej pralek b´bnowych typu domowego:
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Etykieta powinna mieç treÊç, kolorystyk´ i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powin-
na zawieraç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisa-
no Logo);

poz. 2 — oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisano ABC 123);

poz. 3 — klas´ efektywnoÊci energetycznej. Odpowiednia litera powinna byç umieszczona na tym samym po-
ziomie co w∏aÊciwa strza∏ka (przyk∏adowo oznaczono klas´ efektywnoÊci energetycznej „B”);

poz. 4 — zu˝ycie energii elektrycznej w cyklu prania [kWh/cykl] (przyk∏adowo wpisano X.YZ);

poz. 5 — klas´ efektywnoÊci prania oznaczonà odpowiednià literà (przyk∏adowo oznaczono klas´ efektywnoÊci
prania C);

poz. 6 — klas´ efektywnoÊci odwirowywania oznaczonà odpowiednià literà (przyk∏adowo oznaczono klas´
efektywnoÊci odwirowywania D);

poz. 7 — pr´dkoÊç odwirowywania [obr./min] (przyk∏adowo wpisano 1100);

poz. 8 — wsad znamionowy (bawe∏na) [kg] (przyk∏adowo wpisano Y.Z);

poz. 9 — zu˝ycie wody w cyklu prania [l] (przyk∏adowo wpisano YX);

poz. 10 — poziom ha∏asu [dB(A)] (przyk∏adowo wpisano XY i XYZ).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) oznaczenie sk∏adu zastosowanych kolorów, w którym zawarto oznaczenie procentowych udzia∏ów nast´pu-
jàcych kolorów: cyjan, magenta, ˝ó∏ty i czarny, wed∏ug klucza zilustrowanego nast´pujàcym przyk∏adem:

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

c) kolor obrysu wed∏ug sk∏adu X070;

d) kolor tekstu czarny;

e) kolor t∏a bia∏y.
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Szczegó�owe informacje zawarte
s� w instrukcji obs�ugi

Norma PN-EN 60456, PN-EN 6��2�

Poziom ha�asu
[dB(A)]

Ca�kowite zu�ycie wody    [l]

Efektywno�� prania
A: wysoka   G: niska
Pr�dko�� odwirowywania [obr./min]

X.Y

Ca�kowite zu�ycie energii [kWh]
(w cyklu prania w temp. 60

o
C i w cyklu

 suszenia wsadu znam. dla pralki)

Pranie[kWh]
(w standardowym cyklu prania
w temp. 60

o
C)

X.YZ

Producent

Model

Logo

A B C

� 2 3

Energia Pralko-suszarka

Efektywno�� wysoka

Efektywno�� niska

5 mm 73 mm 33 mm 5 mm

�
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A B C D E F G

��00

Wsad znamionowy
bawe�na [kg]

Pranie

Suszenie

Y.Z

Y.Z

XY

Pranie
Odwirowywanie
Suszenie

XYZ
XYZ
XYZ
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Etykieta efektywnoÊci energetycznej pralko-suszarek typu domowego:



Dziennik Ustaw Nr 59 — 4169 — Poz. 608 

Etykieta powinna mieç treÊç, kolorystyk´ i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powin-
na zawieraç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisa-
no Logo);

poz. 2 — oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisano ABC 123);

poz. 3 — klas´ efektywnoÊci energetycznej. Odpowiednia litera powinna byç umieszczona na tym samym po-
ziomie co w∏aÊciwa strza∏ka (przyk∏adowo oznaczono klas´ efektywnoÊci energetycznej „B”);

poz. 4 — ca∏kowite zu˝ycie energii elektrycznej [kWh] w cyklu prania i suszenia wsadu znamionowego dla pral-
ki (przyk∏adowo wpisano X.YZ);

poz. 5 — zu˝ycie energii elektrycznej [kWh] w standardowym cyklu prania w temperaturze 60°C (przyk∏adowo
wpisano X.Y);

poz. 6 — klas´ efektywnoÊci prania oznaczonà odpowiednià literà (przyk∏adowo oznaczono klas´ efektywnoÊci
prania C);

poz. 7 — pr´dkoÊç odwirowywania [obr./min] (przyk∏adowo wpisano 1100);

poz. 8 — wsad znamionowy [kg] dla standardowego cyklu prania (przyk∏adowo wpisano Y.Z);

poz. 9 — wsad znamionowy [kg] dla standardowego cyklu suszenia (przyk∏adowo wpisano Y.Z);

poz. 10 — ca∏kowite zu˝ycie wody [l] w cyklu prania i suszenia wsadu znamionowego dla pralki (przyk∏adowo
wpisano XY);

poz. 11 — poziom ha∏asu [dB(A)] (przyk∏adowo wpisano XYZ, XYZ i XYZ).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) oznaczenie sk∏adu zastosowanych kolorów, w którym zawarto oznaczenie procentowych udzia∏ów nast´pu-
jàcych kolorów: cyjan, magenta, ˝ó∏ty i czarny, wed∏ug klucza zilustrowanego nast´pujàcym przyk∏adem:

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

c) kolor obrysu wed∏ug sk∏adu X070;

d) kolor tekstu czarny;

e) kolor t∏a bia∏y.



Dziennik Ustaw Nr 59 — 4170 — Poz. 608 

Szczegó�owe informacje zawarte
s� w instrukcji obs�ugi

Norma PN-EN 6��2�

Poziom ha�asu
[dB(A)]

XYZ

Wsad znamionowy [kg] X.Y

Zu�ycie energii [kWh/cykl]
(w standardowym cyklu suszenia
„bawe�na sucha”)
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Etykieta efektywnoÊci energetycznej dla suszarek b´bnowych typu domowego:



Dziennik Ustaw Nr 59 — 4171 — Poz. 608 

Etykieta powinna mieç treÊç, kolorystyk´ i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powin-
na zawieraç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Logo);

poz. 2 — oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisano ABC 123);

poz. 3 — klas´ efektywnoÊci energetycznej. Odpowiednia litera powinna byç umieszczona na tym samym pozio-
mie co w∏aÊciwa strza∏ka (przyk∏adowo oznaczono klas´ efektywnoÊci energetycznej „B”);

poz. 4 — zu˝ycie energii elektrycznej w standardowym cyklu suszenia ,,bawe∏na sucha” [kWh/cykl] (przyk∏ado-
wo wpisano X.YZ);

poz. 5 — wsad znamionowy (bawe∏na) suszarki b´bnowej [kg] (przyk∏adowo wpisano X.Y);

poz. 6 — typ suszarki b´bnowej: z odprowadzeniem powietrza lub kondensacyjna, oznaczony strza∏kà (przyk∏a-
dowo oznaczono strza∏kà suszark´ b´bnowà kondensacyjnà);

poz. 7 — poziom ha∏asu [dB(A)] (przyk∏adowo wpisano XYZ).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) oznaczenie sk∏adu zastosowanych kolorów, w którym zawarto oznaczenie procentowych udzia∏ów nast´pu-
jàcych kolorów: cyjan, magenta, ˝ó∏ty i czarny, wed∏ug klucza zilustrowanego nast´pujàcym przyk∏adem:

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

c) kolor obrysu wed∏ug sk∏adu X070;

d) kolor tekstu czarny;

e) kolor t∏a bia∏y.



Dziennik Ustaw Nr 59 — 4172 — Poz. 608 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej odkurzaczy typu domowego:

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç, kolorystyk´ i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powin-
na zawieraç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Abcdefgh);

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

poz. 3 — znamionowy pobór mocy [kW] (przyk∏adowo wpisano 0,0);

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

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

poz. 6 — poziom ha∏asu [dB(A)] (przyk∏adowo wpisano XZ).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje: 

a) kolor kraw´dzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor t∏a bia∏y. 



Dziennik Ustaw Nr 59 — 4173 — Poz. 608 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej przep∏ywowych ogrzewaczy wody:

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç, kolorystyk´ i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powin-
na zawieraç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Abcdefgh);

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

poz. 3 — znamionowy pobór mocy [kW] (przyk∏adowo wpisano 0,0);

poz. 4 — jednostkowe zu˝ycie energii elektrycznej [kWh/K] (przyk∏adowo wpisano 0,0).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje: 

a) kolor kraw´dzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor t∏a bia∏y.



Dziennik Ustaw Nr 59 — 4174 — Poz. 608 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej akumulacyjnych ogrzewaczy wody:

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç, kolorystyk´ i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powin-
na zawieraç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Abcdefgh);

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

poz. 3 — znamionowy pobór mocy [kW] (przyk∏adowo wpisano 0,0);

poz. 4 — wartoÊç pojemnoÊci znamionowej [dm3] (przyk∏adowo wpisano 0,0);

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

poz. 6 — wartoÊç samoczynnego spadku temperatury wody [K/h] (przyk∏adowo wpisano 0,0);

poz. 7 — przeliczeniowe dobowe straty energii elektrycznej [kWh] (przyk∏adowo wpisano 0,0).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje: 

a) kolor kraw´dzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor t∏a bia∏y.



Dziennik Ustaw Nr 59 — 4175 — Poz. 608 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej ogrzewaczy wn´trzowych promiennikowych:

(wymiary podane w mm)

(opis etykiety na str. 4178)



Dziennik Ustaw Nr 59 — 4176 — Poz. 608 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej ogrzewaczy wn´trzowych konwekcyjnych:

(wymiary podane w mm)

(opis etykiety na str. 4178)



Dziennik Ustaw Nr 59 — 4177 — Poz. 608 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej termowentylatorów gospodarstwa domowego:

(wymiary podane w mm)

(opis etykiety na str. 4178)



Dziennik Ustaw Nr 59 — 4178 — Poz. 608 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej ogrzewaczy wn´trzowych nape∏nionych cieczà:

(wymiary podane w mm)

Etykiety, których wzory przedstawiono na stronach 4175, 4176, 4177 i 4178, powinny mieç treÊç, kolorystyk´
i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinny zawieraç w kolejnych pozycjach nast´-
pujàce dane:
poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano

Abcdefgh);
poz. 2 — oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisano XYZ00);
poz. 3 — znamionowy pobór mocy w [kW] (przyk∏adowo wpisano 0,0);
poz. 4 — dla ogrzewaczy promiennikowych: 

— temperatur´ w strefie otworów wylotowych powietrza [°C] (przyk∏adowo wpisano 0,0),
dla ogrzewaczy konwekcyjnych:
— czas rozgrzewu powierzchni roboczej [min] (przyk∏adowo wpisano 0,0),
dla termowentylatorów:
— temperatur´ strumienia wyp∏ywajàcego powietrza [°C] (przyk∏adowo wpisano 0,0),
dla ogrzewaczy nape∏nionych cieczà:
— czas rozgrzewu (przyk∏adowo wpisano 0,0). 

poz. 5 — poziom ha∏asu [dB(A)] (przyk∏adowo wpisano XZ) — dotyczy tylko termowentylatorów.

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor t∏a bia∏y.



Dziennik Ustaw Nr 59 — 4179 — Poz. 608 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej kuchni mikrofalowych:

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç, kolorystyk´ i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powin-
na zawieraç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Abcdefgh);

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

poz. 3 — znamionowy pobór mocy [kW] (przyk∏adowo oznaczono 0,0);

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

poz. 5 — stopieƒ równomiernoÊci pieczenia (przyk∏adowo wpisano 0,0).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor t∏a bia∏y.



Dziennik Ustaw Nr 59 — 4180 — Poz. 608 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej kuchni, kuchenek i piekarników elektrycznych:

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç, kolorystyk´ i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powin-
na zawieraç w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak producenta (przyk∏adowo wpi-
sano Abcdefgh);

poz. 2 — typ/model (przyk∏adowo wpisano XYZ00);

poz. 3 — sprawnoÊç p∏ytek grzejnych/p∏yty z witroceramu lub podobnego materia∏u [%] (przyk∏adowo wpi-
sano 0,0);

poz. 4 — pojemnoÊç u˝ytkowà piekarnika w litrach (przyk∏adowo wpisano 0,0);

poz. 5 — zu˝ycie energii do osiàgni´cia 200°C w piekarniku [kWh] (przyk∏adowo wpisano 0,0);

poz. 6 — zu˝ycie energii przez jednà godzin´ przy 200°C w piekarniku [kWh] (przyk∏adowo wpisano 0,0);

poz. 7 — (poz. 5 plus poz. 6) ca∏kowite zu˝ycie energii przez piekarnik [kWh] (przyk∏adowo wpisano 0,0);

poz. 8 — zu˝ycie energii przy oczyszczaniu piekarnika [kWh] (przyk∏adowo wpisano 0,0).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje: 

a) kolor kraw´dzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

d) kolor t∏a pomaraƒczowy.



Dziennik Ustaw Nr 59 — 4181 — Poz. 608 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej kuchni i kuchenek gazowych domowego u˝ytku:

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawieraç
w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:
poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano

Abcdefgh);
poz. 2 — nazw´ urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisa-

no XYZ00);
poz. 3 — identyfikacj´ poszczególnych palników (przyk∏adowo wpisano du˝y, Êredni, ma∏y, pomocniczy; mo˝li-

wa jest identyfikacja numerowa lub poprzez podanie mocy palnika);
poz. 4 — wartoÊç sprawnoÊci poszczególnych palników wyra˝onà w procentach (przyk∏adowo wpisano palniki

nawierzchniowe odkryte 0,0%, palniki nawierzchniowe zakryte 0,0%, palniki pomocnicze 0,0%) przy
osiàganych st´˝eniach tlenku w´gla (przyk∏adowo wpisano CO 0,00%);

poz. 5 — wartoÊç mocy palnika piekarnika potrzebnà do utrzymania temperatury 230°C, wyra˝onà w kW (przy-
k∏adowo wpisano 0,0 kW) przy pojemnoÊci u˝ytkowej komory piekarnika wyra˝onej w dm3 (przyk∏ado-
wo wpisano 0,0 dm3).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje: 
a) kolor kraw´dzi czarny;
b) kolor tekstu czarny;
c) kolor t∏a bia∏y.

Dopuszcza si´ zaokràglenie naro˝y etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.



Dziennik Ustaw Nr 59 — 4182 — Poz. 608 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej promienników gazowych:

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawieraç
w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Abcdefgh);

poz. 2 — nazw´ urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisa-
no XYZ00);

poz. 3 — wartoÊç sprawnoÊci ogólnej wyra˝onà w procentach (przyk∏adowo wpisano 0,0%);

poz. 4 — wartoÊç sprawnoÊci radiacyjnej wyra˝onà w procentach (przyk∏adowo wpisano 0,0%).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje: 

a) kolor kraw´dzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor t∏a bia∏y.

Dopuszcza si´ zaokràglenie naro˝y etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.



Dziennik Ustaw Nr 59 — 4183 — Poz. 608 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej ogrzewaczy pomieszczeƒ — rur promieniujàcych:

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawieraç
w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Abcdefgh);

poz. 2 — nazw´ urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisa-
no XYZ00);

poz. 3 — wartoÊç sprawnoÊci ogólnej wyra˝onà w procentach (przyk∏adowo wpisano 0,0%);

poz. 4 — wartoÊç sprawnoÊci radiacyjnej wyra˝onà w procentach (przyk∏adowo wpisano 0,0%).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje: 

a) kolor kraw´dzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor t∏a bia∏y.

Dopuszcza si´ zaokràglenie naro˝y etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.



Dziennik Ustaw Nr 59 — 4184 — Poz. 608 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej ogrzewaczy pomieszczeƒ konwekcyjnych:

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawieraç
w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Abcdefgh);

poz. 2 — nazw´ urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisa-
no XYZ00);

poz. 3 — wartoÊç mocy znamionowej wyra˝onà w kW (przyk∏adowo wpisano 0,0 kW);

poz. 4 — wartoÊç sprawnoÊci wyra˝onà w procentach (przyk∏adowo wpisano 0,0%);

poz. 5 — wartoÊç sprawnoÊci przy 40% mocy znamionowej lub minimalnej mocy cieplnej deklarowanej przez
producenta wyra˝onà w procentach (przyk∏adowo wpisano 0,0%).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje: 

a) kolor kraw´dzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor t∏a bia∏y.

Dopuszcza si´ zaokràglenie naro˝y etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.



Dziennik Ustaw Nr 59 — 4185 — Poz. 608 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej ogrzewaczy pomieszczeƒ konwekcyjnych z dekoracyjnym efektem p∏o-
mienia, przep∏ywowych wymiennikowych nagrzewnic powietrza, ogrzewaczy pomieszczeƒ kondensacyjnych:

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawieraç
w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Abcdefgh);

poz. 2 — nazw´ urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisa-
no XYZ00);

poz. 3 — wartoÊç sprawnoÊci wyra˝onà w procentach (przyk∏adowo wpisano 0,0%).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje: 

a) kolor kraw´dzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor t∏a bia∏y.

Dopuszcza si´ zaokràglenie naro˝y etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.



Dziennik Ustaw Nr 59 — 4186 — Poz. 608 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej przep∏ywowych bezwymiennikowych nagrzewnic powietrza:

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawieraç
w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Abcdefgh);

poz. 2 — nazw´ urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisa-
no XYZ00);

poz. 3 — wartoÊç niedopa∏u max. CO wyra˝onà w procentach (przyk∏adowo wpisano 0,000%).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje: 

a) kolor kraw´dzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor t∏a bia∏y.

Dopuszcza si´ zaokràglenie naro˝y etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.
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Etykieta efektywnoÊci energetycznej gazowych grzejników wody przep∏ywowej:

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawieraç
w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Abcdefgh);

poz. 2 — nazw´ urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisa-
no XYZ00);

poz. 3 — wartoÊç sprawnoÊci wyra˝onà w procentach (przyk∏adowo wpisano 0,0%).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje: 

a) kolor kraw´dzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor t∏a bia∏y.

Dopuszcza si´ zaokràglenie naro˝y etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.
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Etykieta efektywnoÊci energetycznej gazowych podgrzewaczy wody pojemnoÊciowych:

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawieraç
w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Abcdefgh);

poz. 2 — nazw´ urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisa-
no XYZ00);

poz. 3 — wartoÊç sprawnoÊci wyra˝onà w procentach (przyk∏adowo wpisano 0,0%).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor t∏a bia∏y.

Dopuszcza si´ zaokràglenie naro˝y etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.
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Etykieta efektywnoÊci energetycznej gazowych podgrzewaczy domowych do indywidualnego centralnego
ogrzewania:

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawieraç
w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Abcdefgh);

poz. 2 — nazw´ urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisa-
no XYZ00);

poz. 3 — wartoÊç mocy znamionowej wyra˝onà w kW (przyk∏adowo wpisano 0,0 kW);

poz. 4 — wartoÊç sprawnoÊci wyra˝onà w procentach (przyk∏adowo wpisano 0,0%);

poz. 5 — wartoÊç sprawnoÊci przy 0,3 Pn wyra˝onà w procentach (przyk∏adowo wpisano 0,0%).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor t∏a bia∏y.

Dopuszcza si´ zaokràglenie naro˝y etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.
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Etykieta efektywnoÊci energetycznej urzàdzeƒ grzewczych na gaz lub paliwa ciek∏e pozosta∏ych (ogrzewaczy
pomieszczeƒ konwekcyjnych):

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawieraç
w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Abcdefgh);

poz. 2 — nazw´ urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisa-
no XYZ00);

poz. 3 — wartoÊç mocy znamionowej wyra˝onà w kW (przyk∏adowo wpisano 0,0 kW);

poz. 4 — typ odprowadzenia spalin (przyk∏adowo wpisano B,C 1,2);

poz. 5 — wartoÊç sprawnoÊci wyra˝onà w procentach (przyk∏adowo wpisano 0,0%).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor kraw´dzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor t∏a bia∏y.

Dopuszcza si´ zaokràglenie naro˝y etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.



Dziennik Ustaw Nr 59 — 4191 — Poz. 608 

Etykieta efektywnoÊci energetycznej podgrzewaczy, nagrzewnic powietrza, rozdzielaczy goràcego powietrza
nieelektrycznych:

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawieraç
w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Abcdefgh);

poz. 2 — nazw´ urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisa-
no XYZ00);

poz. 3 — wartoÊç mocy znamionowej wyra˝onà w kW (przyk∏adowo wpisano 0,0 kW);

poz. 4 — wartoÊç sprawnoÊci wyra˝onà w procentach (przyk∏adowo wpisano 0,0%).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje: 

a) kolor kraw´dzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor t∏a bia∏y.

Dopuszcza si´ zaokràglenie naro˝y etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.
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Etykieta efektywnoÊci energetycznej silników elektrycznych indukcyjnych ogólnego przeznaczenia 1- i 3-fazo-
wych na napi´cie 220 V i 380 V o mocy od 0,75 kW do 200 kW:

(wymiary podane w mm)

Etykieta powinna mieç treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawieraç
w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — nazw´ producenta (w przypadku importu równie˝ importera) lub znak firmowy (przyk∏adowo wpisano
Abcdefgh);

poz. 2 — nazw´ urzàdzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystykà technicznà (przyk∏adowo wpisa-
no XYZ00);

poz. 3 — wartoÊç mocy znamionowej wyra˝onà w kW (przyk∏adowo wpisano 0,0 kW);

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

poz. 5 — wartoÊç sprawnoÊci znamionowej wyra˝onà w procentach (przyk∏adowo wpisano 0,0%).

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje: 

a) kolor kraw´dzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor t∏a bia∏y.

Dopuszcza si´ zaokràglenie naro˝y etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.
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Etykieta efektywnoÊci energetycznej êróde∏ Êwiat∏a u˝ytku domowego i podobnego:

Etykieta powinna mieç treÊç i wyglàd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawieraç
w kolejnych pozycjach nast´pujàce dane:

poz. 1 — klas´ efektywnoÊci energetycznej wg 98/11/EC z dnia 27 stycznia 1998 r. Wskaênik literowy umieszcza
si´ na poziomie odpowiedniej strza∏ki (przyk∏adowo oznaczono klas´ efektywnoÊci energetycznej „E”);

poz. 2 — strumieƒ Êwietlny w lumenach (przyk∏adowo wpisano XY00);

poz. 3 — moc pobieranà przez lamp´ w watach (przyk∏adowo wpisano XYZ);

poz. 4 — Êrednià trwa∏oÊç lampy w godzinach (przyk∏adowo podano XY00).

Je˝eli informacje dotyczàce pozycji 2, 3 i 4 podane sà w innych cz´Êciach opakowania, to etykieta efektywnoÊci
energetycznej êróde∏ Êwiat∏a u˝ytku domowego i podobnego mo˝e byç ograniczona do cz´Êci:

Je˝eli etykieta nie jest drukowana bezpoÊrednio na opakowaniu, lecz stanowi oddzielnà etykiet´ umieszczonà
lub do∏àczonà do niego, to nale˝y stosowaç kolorowà wersj´ etykiety.

W przypadku wersji „czarno-bia∏ej” t∏o i nadruk mogà mieç w zasadzie dowolny kolor, pod warunkiem zapew-
nienia odpowiedniej czytelnoÊci.
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Je˝eli wymiary opakowania nie pozwalajà na umieszczenie etykiety w pe∏nym wymiarze, to mo˝e ona byç
zmniejszona, lecz nie wi´cej ni˝ do 40% pe∏nego wymiaru. Je˝eli wymiary opakowania nie pozwalajà na umiesz-
czenie na nim etykiety, to nale˝y do∏àczyç jà do lampy lub opakowania. Je˝eli jednak pe∏nowymiarowa etykieta
jest wystawiana ∏àcznie z lampà (np. za∏àczona do pó∏ki, na której jest wystawiona lampa), etykiet´ mo˝na po-
minàç.

Obowiàzujàca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) oznaczenie sk∏adu zastosowanych kolorów, w którym zawarto oznaczenie procentowych udzia∏ów nast´pu-
jàcych kolorów: cyjan, magenta, ˝ó∏ty i czarny, wed∏ug klucza zilustrowanego nast´pujàcym przyk∏adem:

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

c) kolor obrysu wed∏ug sk∏adu X070;

d) kolor tekstu czarny;

e) kolor t∏a bia∏y.


