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Nr 305/2011), które spełniają kryteria zawar-
te w definicji wyrobu budowlanego, określo-
nej w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011, 
i które jednocześnie objęte są zakresem 
przedmiotowym mandatów Komisji Europej-
skiej na ustanowienie norm zharmonizowa-
nych lub wytycznych do europejskich apro-
bat technicznych (co wynika z art. 9 ust. 1 
ustawy o wyrobach budowlanych).

Wyrób budowlany oznakowany CE może 
być dodatkowo znakowany znakiem bu-
dowlanym. 
Jednak może to nastąpić tylko wtedy, kiedy 
znak budowlany oznacza odwołanie się do 
właściwości użytkowych (odnoszących się 
do zasadniczych charakterystyk) określonych 
w Polskiej Normie wyrobu lub (krajowej) apro-
bacie technicznej, jak również do zamierzo-
nych zastosowań wyrobu budowlanego, a te 
właściwości lub zamierzone zastosowania nie 
były objęte normą harmonizowaną lub euro-
pejską oceną techniczną.
W przypadku równoczesnego oznakowywa-
nia wyrobu budowlanego oznakowaniem CE 
i znakiem budowlanym, należy wyraźnie od-
dzielić oznakowanie CE i towarzyszące mu 
informacje od znaku budowlanego i towa-
rzyszących temu znakowi informacji. Ponadto 
z zakresu i sposobu umieszczonych informa-

cji towarzyszących oraz informacji zawartych 
w deklaracji właściwości użytkowych powin-
no jednoznacznie wynikać, którego oznako-
wania informacje te dotyczą i wskazywać, że 
oznakowanie znakiem budowlanym dotyczy 
wyłącznie właściwości użytkowych lub za-
mierzonego zastosowania, nieodnoszących 
się, odpowiednio, do zasadniczych cha-
rakterystyk lub zamierzonego zastosowania 
określonych w normie zharmonizowanej lub 
europejskiej ocenie technicznej.
Powyższe zasady dotyczą również wyro-
bów budowlanych, wprowadzanych do ob-
rotu jako zestaw. Zgodnie z art. 2 pkt 1 roz-
porządzenia Nr 305/2011 wyrób budowlany 
oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodu-
kowany i wprowadzony do obrotu w celu 
trwałego wbudowania w obiektach bu-
dowlanych lub ich częściach, którego wła-
ściwości wpływają na właściwości użytkowe 
obiektów budowlanych w stosunku do pod-
stawowych wymagań dotyczących obiek-
tów budowlanych.
Przy wprowadzeniu do obrotu wyrobu bu-
dowlanego będącego zestawem nie bie-

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach 
budowlanych, wyrób budowlany objęty nor-
mą zharmonizowaną lub zgodny z wyda-
ną dla niego europejską oceną techniczną, 
może być wprowadzony do obrotu wyłącz-
nie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu  
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia  
9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmoni- 
zowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylającym dyrek-
tywę Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88  
z 04.04.2011, str. 5).
W konsekwencji wyrób budowlany objęty 
normą zharmonizowaną lub dla którego wy-
dana została europejska ocena techniczna 
może być wprowadzony do obrotu lub udo-
stępniany na rynku krajowym (z wyjątkiem 
przypadków określonych w art. 5 tego rozpo-
rządzenia), jeżeli producent:
1. sporządził deklarację właściwości użytko-
wych w odniesieniu do zasadniczych cha-
rakterystyk tego wyrobu, określonych w tej 
normie zharmonizowanej lub europejskiej 
ocenie technicznej i właściwych dla deklaro-
wanego zastosowania lub zastosowań wyro-
bu (zob. art. 4 rozporządzenia Nr 305/2011), 
oraz 
2.  oznakował wyrób oznakowaniem CE (zob. 
art. 8 ust. 2 rozporządzenia Nr 305/2011).
Podkreślić należy, że zgodnie z art. 8 ust. 3 

rozporządzenia Nr 305/2011 oznakowanie 
CE takich wyrobów jest jedynym oznakowa-
niem potwierdzającym zgodność wyrobu 
budowlanego z deklarowanymi właściwo-
ściami użytkowymi w odniesieniu do jego za-
sadniczych charakterystyk, objętych tą nor-
mą zharmonizowaną lub europejską oceną 
techniczną.
Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy  
o wyrobach budowalnych wyrób budowlany 
nieobjęty normą zharmonizowaną, dla któ-
rej zakończył się okres koegzystencji, o któ-
rym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia 
Nr 305/2011, i dla którego nie została wyda-
na europejska ocena techniczna, może być 
wprowadzony do obrotu, jeżeli został oznako-
wany znakiem budowlanym. 
Oznakowywanie wyrobu budowlanego zna-
kiem budowlanym zostało szczegółowo ure-
gulowane przede wszystkim w art. 8 ustawy  
o wyrobach budowlanych oraz przepisach 
rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów de-
klarowania zgodności wyrobów budowla-
nych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041  
z późn. zm.). 
Powyższe wymagania systemu krajowego 
dotyczą wyłącznie tych wyrobów budowla-
nych (niepodlegających rozporządzeniu  
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Znakowanie wyrobów 
oznakowaniem CE i znakiem budowlanym

Na terenie Polski funkcjonują dwa 
podstawowe systemy, za pomocą 
których można wprowadzić wyrób 
budowlany do obrotu:
1)  tzw. system europejski, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, 
z późn. zm.) 
oraz
2) tzw. system krajowy, o którym 
mowa w art. 5 ust. 2 ustawy  
o wyrobach budowlanych.

http://www.instalreporter.pl
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rze się pod uwagę tego, czy poszczególne 
składniki wyrobu budowlanego (które mogą 
stanowić samodzielny wyrób budowlany) zo-
stały wprowadzone do obrotu lub jakiego 
systemu użyto do ich wprowadzenia.
Zestaw stanowi bowiem odrębny wyrób  
budowlany i podlega jako całość proceso-
wi wprowadzenia do obrotu, nawet jeżeli  
w jego skład wchodzą inne wyroby bu-
dowlane.

Po wprowadzeniu do obrotu wyrobu bu-
dowlanego będącego zestawem, wyrób 
ten jest przeznaczony do stosowania go jako 
całość przy użyciu wchodzących w jego 
skład składników. Natomiast użycie skład-
ników tego zestawu jako samodzielne wy-
roby budowlane jest dopuszczalne jedynie 
wtedy, gdy zostały wprowadzone do obro-
tu zgodnie z przepisami prawa (m.in. zosta-
ły oznakowane oznakowaniem CE lub zna-
kiem budowlanym, gdy jest to wymagane). 
Ponadto zastosowanie takich składników na 
budowie następuje wyłącznie na odpowie-
dzialność uczestników procesu budowlane-
go, w szczególności projektanta i kierownika 
budowy.

Źródło: www.gunb.gov.pl  

Natomiast „zestaw” oznacza wyrób 
budowlany wprowadzony do 
obrotu przez jednego producenta 
jako zestaw co najmniej dwóch 
odrębnych składników, które muszą 
zostać połączone, aby mogły 
zostać włączone (wbudowane)  
w obiektach budowlanych (zob. art. 
2 pkt 2 rozporządzenia Nr 305/2011).

Firma KAN została laureatem XXIV edycji 
konkursu „Teraz Polska” za swój flagowy pro-
dukt – System KAN-therm Press LBP.
System KAN-therm Press to nowoczesny, kom-
pletny system instalacyjny składający się  
z rur polietylenowych wielowarstwowych oraz 
kształtek z tworzywa PPSU lub mosiężnych  
o zakresie średnic Ø 16-63 mm. System prze-
znaczony jest do: wewnętrznych instalacji 
wodociągowych, instalacji centralnego 
ogrzewania lub chłodzenia, ciepła techno-
logicznego i instalacji przemysłowych (np. 
sprężonego powietrza).
Godło „Teraz Polska” na przestrzeni 20 lat 
stało się marką samą w sobie. Jego siła 
rynkowa, a także wysoka rozpoznawalność 
wzmacniają konkurencyjność oraz sukces 
rynkowy wyróżnionych nim Laureatów.  
Nagroda jest potwierdzeniem, że System  

KAN-therm spełnia najwyższe wymagania 
jakościowe, a System KAN-therm Press LBP 
jest doceniany przez niezależnych ekspertów. 
Jest to kolejna już nagroda – unikalne roz-
wiązania złączek LBP już wcześniej zwróciły 
uwagę i produkt został uhonorowany nagro-
dą w Konkursie „Złotego Instalatora” organi-
zowanym przez redakcję miesięcznika „Polski 
Instalator” oraz Polską Korporację Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 
oraz otrzymał tytuł „Systemu Instalacyjnego 
2011 roku”.
Kapituła konkursu składa się z 30 osób, uzna-
nych autorytetów życia społecznego, kultu-
ralnego, gospodarczego, naukowego i poli-
tycznego, powoływanych przez fundatorów 
oraz Patrona Honorowego. Przewodniczą-
cym Kapituły jest prof. Michał Kleiber, prezes 
Polskiej Akademii Nauk.

W tym roku przyzna-
wano nagrody w na-
stępujących katego-
riach: Produkt, Usługa, 
Innowacyjne przed-
sięwzięcia, Samorzą-
dy oraz w konkursie 
„Wybitny Polak”. Tytuł „Wybitnego Polaka” 
otrzymali: Marek Belka, Janusz Lewandowski 
oraz Andrzej Wajda. Wśród uhonorowanych 
jest także TVP i Uniwersytet Trzeciego Wieku 
za podejmowanie ambitnych ogólnopolskich 
kampanii, służących seniorom.
Ceremonia wręczenia statuetek „Teraz  
Polska” i „Wybitny Polak”, a także wyróżnień 
honorowych odbyła się 9 czerwca br. w trak-
cie wieczornej Gali „Teraz Polska” w Teatrze 
Wielkim w Warszawie.
Więcej

„Teraz Polska” dla Systemu KAN-therm Press LBP

http://www.instalreporter.pl
http://pl.kan-therm.com/news/teraz_polska_dla_systemu_KAN_therm_Press_LBP.html
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