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Regulacje prawne – wyroby budowlane

SYSTEM EUROPEJSKI

SYSTEM KRAJOWY

ART. 5 UST. 1 

USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH

+ 

ROZPORZĄDZENIE NR 305/2011 – CPR

USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH

WRAZ Z ROZPORZĄDZENIEM

MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWA

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania

ich znakiem budowlanym



Rozporządzenie      2

Krajowa specyfikacja techniczna

Polska norma Krajowa ocena techniczna

niemający statusu wycofanej



Wyrób budowlany

BETON TOWAROWY



Beton towarowy
Publikacja normy 
PN-EN 206+A1:2016 w 
języku polskim

Publikacja uzupełnienia 
krajowego do normy 
PN-EN 206+A1:2016



Producent betonu towarowego

Jaki krajowy system oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych przyjąć?

3) Zastosowanie konstrukcyjne dotyczy elementów, wyrobów i ich zestawów, które 

mają wpływ na spełnienie wymagań podstawowych w zakresie nośności i 

stateczności w odniesieniu do obiektów budowlanych zgodnie z rozporządzeniem 

nr 305/2011.

LP Grupa wyrobów budowlanych
Zamierzone zastosowanie 

wyrobów budowlanych
Klasy

Krajowy system oceny
i weryfikacji stałości

właściwości użytkowych

(1) (2) (3) (4) (5)
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Beton i wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem

Beton towarowy

- Do zastosowań 
konstrukcyjnych 3) - 2+

- Do pozostałych 
zastosowań

- 4



OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI  WŁAŚCIWOŚCI 

UŻYTKOWYCH

1+

Producent sporządza krajową deklarację właściwości użytkowych i określa typ 

wyrobu na podstawie ocen i weryfikacji 

stałości właściwości użytkowych przeprowadzanych w ramach następujących 

systemów:

1

2+

3

4



OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

1) działania producenta związane z oceną i weryfikacją, obejmują 

określenie typu wyrobu budowlanego oraz prowadzenie:

a) oceny właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań próbek 

pobranych przez producenta, obliczeń, tabelarycznych

wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,

b) zakładowej kontroli produkcji,

c) badań próbek pobranych przez producenta w zakładzie 

produkcyjnym zgodnie z ustalonym przez niego planem

badań;

2) ocena i weryfikacja przeprowadzana przez jednostkę certyfikującą, 

obejmuje:

a) przeprowadzenie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i 

zakładowej kontroli produkcji,

b) wydanie krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli 

produkcji,

c) kontynuację nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli 

produkcji

Ustawodawstwo krajowe:

2+



OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

1) działania producenta związane z oceną i 

weryfikacją, obejmują określenie typu wyrobu 

budowlanego, ocenę właściwości użytkowych 

wyrobu na podstawie badań, obliczeń, 

tabelarycznych wartości lub opisowej 

dokumentacji tego wyrobu oraz prowadzenie 

zakładowej kontroli produkcji;

2) jednostka certyfikująca lub laboratorium 
badawcze nie uczestniczą w ocenie i weryfikacji

Ustawodawstwo krajowe:

4



Obowiązki producentów 
wyrobów budowlanych

• ZKP, KDWU, B, przechowywanie i nadzór



Krajowa DWU 

i oznakowanie wyrobu



Ważne definicje

Zasadnicze charakterystyki 

to nazwy cech wyrobów, które mają wpływ na spełnienie 
wymagań podstawowych obiektów budowlanych

Właściwość użytkowa wyrobu budowlanego  

odnosi się do zasadniczych charakterystyk i jest to wynik oceny, 
wyrażony jako klasa, wartość progowa lub w sposób opisowy

System krajowy - należy przez to rozumieć zasadnicze charakterystyki, 
o których mowa w art. 2 pkt 4 i 5 rozporządzenia Nr 305/2011 



Krajowa deklaracja 

właściwości użytkowych
Informacje towarzyszące oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym - §11.1

Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym 
towarzyszą następujące informacje:

1) dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz 
pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym;

2) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny 
pozwalający jednoznacznie określić nazwę i adres siedziby producenta;

3) nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

4) numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej 
oceny technicznej, zgodnie z którą zostały zadeklarowane właściwości 
użytkowe; 

5) numer krajowej deklaracji;

6) poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych;

7) nazwa jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka uczestniczyła w 
ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego;

8) adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja jest 
na niej udostępniona. 



KDWU
• Rozporządzenie nie przewiduje 

możliwości stosowania w krajowej 
deklaracji opcji NPD ani możliwości 
deklarowania tylko jednej właściwości 
użytkowej, jeżeli wymóg deklarowania 
nie wynika z innych przepisów

• W systemie krajowym producent 
deklaruje obowiązkowo właściwości 
użytkowe odnoszące się do wszystkich 
zasadniczych charakterystyk, które 
mają wpływ na spełnienie 
podstawowych wymagań przez 
obiekty budowlane, zgodnie z 
zamierzonym zastosowaniem
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Wyroby budowlane 
stwarzające zagrożenie

Niezgodność mająca charakter 
formalny



Niezgodności formalne

Do niezgodności formalnych zalicza się, np.:

umieszczenie oznakowania B na wyrobie, dla którego nie sporządzono 
krajowej deklaracji właściwości użytkowych

umieszczenie niepełnego oznakowania B (bez wymaganych informacji 
towarzyszących oznakowaniu B)

nieumieszczenie oznakowania B, mimo, że jest wymagane

niesporządzenie krajowej deklaracji właściwości użytkowych, jeżeli jest 
wymagana

krajowa deklaracja właściwości użytkowych jest sporządzona niezgodnie 
z przepisami rozporządzenia

dokumentacja techniczna jest niedostępna lub niekompletna



System krajowyAprobata techniczna

KOT – krajowa ocena techniczna

Od 01.01.2017r



Konieczność opracowania KOT
1) nieobjętego zakresem 

przedmiotowym Polskiej Normy 

wyrobu, 

2) jeżeli w odniesieniu do co 

najmniej jednej zasadniczej 

charakterystyki wyrobu 

budowlanego metoda oceny 

przewidziana w Polskiej Normie 

wyrobu nie jest właściwa,

3) jeżeli Polska Norma wyrobu nie 

przewiduje metody oceny w 

odniesieniu do co najmniej jednej 

zasadniczej charakterystyki wyrobu 

budowlanego

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I 
BUDOWNICTWA z dnia 17 
listopada 2016 r. w 
sprawie krajowych ocen 
technicznych



Co z właściwościami mieszanki betonowej 
i betonu nieobjętymi zakresem normy?

• Odpowiedź GUNB (08.02.2017)
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Zakładowa kontrola produkcji

Regulacje 
prawne

ZKP
Normy wyrobu

Wymagania jednostek, 

KSOIWSWU 2+



Wybrane obszary zkp

DOKUMENTACJA

- Zmiany

- Dostępność

- Znajomość treści

- Nadzór



Wybrane obszary zkp

Składniki do produkcji

- Dokumenty dostaw

- Ocena dostawcy

- Oznakowanie

- Zasieki



Oznakowaniu CE towarzyszą

- dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono po raz pierwszy 

umieszczone,

-nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujący 

pozwalający w łatwy i jednoznaczny sposób określić nazwę i adres 
producenta 

-niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu,

- numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych,

-poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych

-odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji 

technicznej, 

-Tam, gdzie wymagane numer identyfikacyjny jednostki 

notyfikowanej 

-zamierzone zastosowanie wyrobu określone w zastosowanej 

zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

-Oznakowanie CE umieszcza się przed wprowadzeniem wyrobu 
budowlanego do obrotu. 

-Może mu towarzyszyć piktogram lub inny znak wyraźnie wskazujący 

na szczególne zagrożenie lub zastosowanie

Deklaracja właściwości użytkowych
Informacje towarzyszące oznakowaniu wyrobu oznakowaniem CE -CPR - Artykuł 9



Wybrane obszary zkp
Badania



Wybrane obszary zkp
Urządzenia produkcyjne



Wybrane obszary zkp

Ocena zgodności

- Nadzór nad 

wielkością produkcji

- Częstotliwość 

wykonywania badań

- Wynik badania



Wybrane obszary zkp
Dokumenty 

towarzyszące wyrobowi
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Wybrane obszary zkp

Personel i szkolenia (udokumentowane 

kompetencje, ciągłe doskonalenie)



Zamiast podsumowania

Poprawa wiąże się ze zmianami, doskonałość 
wiąże się z częstymi zmianami

Winston Churchill



Beton wytwarzany w warunkach certyfikowanej 

kontroli produkcji 

Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku; 

jest rezultatem dobrych intencji, szczerego 

wysiłku, odpowiedniego kierunku, 

umiejętnego wykonania; reprezentuje 

mądry wybór z wielu alternatyw”.

– William A. Foster



Certyfikacja zkp betonu towarowego
Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu (IMBiTB) oferuje usługę certyfikacji
zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego według PN-EN 206 Beton -
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
W 2011 r. Instytut uzyskał akredytację do prowadzenia procesu certyfikacji zakładowej
kontroli produkcji betonu towarowego w systemie dobrowolnym, a w dniu 09.03.2017 r.
uzyskał akredytację do prowadzenia procesu certyfikacji zakładowej kontroli produkcji
betonu towarowego w systemie prawnie regulowanym.
Szczegółowe informacje związane z realizacją tego procesu znajdziecie Państwo na stronie
internetowej www.imbitb.pl

Zapraszamy Państwa do współpracy

Kontakt: 
Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.
ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa
tel. +48-22-614-09-75
fax: +48-22-811-06-15
GSM: +48-609-709-490, +48-609-709-690, +48-609-117-096
e-mail: sekretariat@imbitb.pl, certyfikacja@imbitb.pl

http://www.imbitb.pl/
mailto:certyfikacja@imbitb.pl


Dziękuję za uwagę


