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Ustawa i rozporządzenie EU

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570 z późn. 
zm) wraz z przepisami wykonawczymi dla tej 
ustawy.

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. 
Uchyla dyrektywę Rady 89/106/EWG



Oznakowanie CE i B



Ogólna zasada wprowadzania do obrotu 
wyrobu budowlanego



Jednostki Oceny Technicznej

ITB – Instytut Techniki budowlanej 

IBDiM – Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ICiMB – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

IMBiGS – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

CNBOP – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa 
Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy 

Pełna lista jednostek jest przedstawiona na stronie:

https://infrastruktura.bip.gov.pl/rejestry-i-wykazy/wykaz-jednostek-
upowaznionych-do-wydawania-krajowych-ocen-technicznych.html



Wprowadzanie wyrobu budowlanego na 
rynek europejski

EN 197-1:2011 

Właściwości 
zawarte w 
normie np. 

Skład cementu, 
wytrzymałość, 
czas wiązania 

itp..



Deklaracja Właściwości Użytkowych
Numer Deklaracji Właściwości Użytkowych

1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

3. Producent

4. Upoważniony przedstawiciel

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości użytkowych

6a. Norma zharmonizowana

Jednostka lub jednostki notyfikowane

6b. Europejski dokument oceny

Europejska ocena techniczna

Jednostka ds. oceny technicznej

Jednostka lub jednostki notyfikowane

7. Deklarowane właściwości użytkowe

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości 
użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

W imieniu producenta podpisał(-a)

Imię nazwiska , miejsce, data wydanie, podpis



Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych

Zadania producenta Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

1+ 1 2+ 3 4

Zakładowa kontrola 
produkcji ZKP

tak tak tak tak tak

Badania próbek 
pobranych w zakładzie 
zgodnie z planem 

tak tak tak

Ocena właściwości 
Użytkowych (na podstawie 
wyników badań itp.) 

tak tak

Określenie typu wyrobu tak tak tak tak tak



Zadania upoważnionej jednostki (notyfikowanej 
lub akredytowanej)

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych

1+ 1 2+ 3 4

Ocena właściwości Użytkowych Tak tak tak

Wydanie krajowego certyfikatu stałości 
właściwości użytkowych

Tak Tak

Wydanie krajowego certyfikatu zgodności ZKP Tak

Wstępna inspekcja 
(zakładu i zakładowej kontroli produkcji)

Tak tak tak

Kontynuacja nadzoru, oceny i ewaluacji tak tak tak

Kontrolne badanie gotowych wyrobów u 
producenta

tak

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych



Wprowadzanie wyrobu budowlanego na 
rynek krajowy

Beton zwykły 
C30/37 S3 XC2 
W8 D16 Cl 0,40

PN-EN 
206+A1:2016-12

PN-B-06265



Krajowa Deklaracja Właściwości 
Użytkowych

Numer Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony  
6. Krajowy system zastosowany do  oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
7. Krajowa specyfikacja techniczna 

7a. Polska Norma wyrobu 
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i 
numer akredytacji

7b. Krajowa ocena techniczna
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu

8. Deklarowane właściwości użytkowe

9.  Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa 
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

W imieniu producenta podpisał(-a)
Imię nazwisko,  miejsce, data wydanie, podpis



Wstępne badania 

• Jest to zestaw badań określonych w specyfikacji 
technicznej / normie

• Celem badań typu jest określenie właściwości 
użytkowych próbek wyrobu 

• Producent musi dysponować materiałem 
dowodowym ze wstępnego badania  jako złącznik 
do dokumentacji technicznej i ZKP



Wstępne badania = badania typu

• Np. beton C30/37 S3 XC3 F100 D16 Cl 0,40
– Projekt receptury  (badania materiałów lub DWU KDWU , obliczenia, ustalenie 

w odniesieniu do klasy ekspozycji w/c, wybór materiałów)
– Wyniki z próby laboratoryjnej 

• Klasa konsystencja (klasa lub wartość złożona) S3 lub np. 120 [mm] – norma 12350-2
• Klasa Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach – norma 12390-3
• Stopień mrozoodporności – norma P-B-06265:2018 
• Klasa zawartości chlorków 
• Temperatura mieszanki betonowej
• Opis mieszanki betonowej Badania Typu

Raport z badań



Zakładowa Kontrola Produkcji
• ZKP – oznacza stałą wewnętrzną kontrolę produkcji prowadzoną przez 

producenta.
• Wszystkie elementy ZKP dotyczące oceny oraz wyników muszą być 

systematycznie udokumentowane 
• Minimalne zapisy ZKP:

– Określenie wielkości produkcji
– Określenie prowadzenia i archiwizacji dokumentacji związanej z ZKP
– Określenie sposobu postępowania z wyrobem niezgodnym z wymaganiami.
– Określenie przebieg postępowania reklamacyjnego
– Określenie osoby odpowiedzialnej za ZKP
– Określenie kompetencji personelu
– Określenie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206 dokumentu dostawy



• Literatura:
• Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 wraz z 

późniejszymi zmianami (Dz.U. z2016r poz.1570)
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 
dyrektywę Rady 89/106/EWG

• Praktyczny informator w zakresie wprowadzania do obrotu lub 
udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowanych. Kraków 
2017 – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju




