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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 
305/ 2011 [1] to szkielet ramowy definiujący nowe 
podejście do wyrobów budowlanych, uchylające 
obowiązujące kiedyś deklaracje zgodności (oraz 
dyrektywę 89/106/EwG) i wprowadzające pojęcie  
właściwości użytkowych wyrobu. 
Mimo iż przepisy zawarte w tym dokumencie mają 
zastosowanie jedynie do wyrobów znakowanych 
znakiem CE, to konstrukcja w nim zawarta jest 
niejako przeniesiona i skopiowana do krajowych 
regulacji dotyczących wyrobów budowlanych,  
w tym m.in. do ustawy o wyrobach budowlanych.
Świadectwem kompatybilności Ustawy o wyro-
bach budowlanych [2] z Rozporządzeniem Par-
lamentu UE 305/2011 [1] jest chociażby fakt, że 
szereg podstawowych pojęć i definicji jak: wyrób  

budowlany, wprowadzenie do obrotu, właści-
wości użytkowe czy zamierzone zastosowanie, 
znajdujących się w Ustawie o wyrobach budow-
lanych [2], jest zaczerpniętych wprost z Rozpo-
rządzenia 305/2011, a wręcz sprowadza się do 
wskazania odpowiedniego punktu opisowego 
w Rozporządzeniu Parlamentu [1]. 

Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. 
2004 nr 92 poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 
2020 poz. 215) [2]
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) wyrobie budowlanym – należy przez to ro-
zumieć wyrób budowlany, o którym mowa 
w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011;
10) wprowadzeniu do obrotu – należy 

przez to rozumieć wprowadzenie do ob-
rotu, o którym mowa w art. 2 pkt 17 roz-
porządzenia Nr 305/2011;
11) wycofaniu z obrotu – należy przez to ro-
zumieć wycofanie z obrotu, o którym mowa 
w art. 2 pkt 23 rozporządzenia Nr 305/2011.

Jest to naturalne, gdyż dyrektywy unijne z zało-
żenia są przepisami, które kraje członkowskie zo-
bowiązane są wdrażać w swoim prawodawstwie 
krajowym, a unifikacja przepisów w obrębie ryn-
ku unijnego to cel wspólnotowy.
Poruszając się po naszym rodzimym podwór-
ku, omówienie przepisów należałoby zacząć od 
podstaw, czyli właśnie od wspomnianej Ustawy 
o wyrobach budowlanych [2]. Jest to dokument  

Z dniem 01.01.2021 r. miał wejść w życie przepis ustanawiający obowiązek załączania Krajowej Deklaracji 
właściwości Użytkowych (KDwU) do wybranych komponentów wentylacyjnych, w tym np. dla nawiewników 
czy przepustnic regulacyjnych. Czy należy przez to rozumieć, że po tej dacie nie będzie już możliwości, aby na 
budowie można było legalnie instalować urządzenia niemające takiego dokumentu? Projekt kolejnej zmiany do 
rozporządzenia prawdopodobnie przesunie ten termin o rok, jednak sama kwestia związana z wystawianiem 
krajowej deklaracji warta jest przybliżenia i wyjaśnienia, niezależnie od terminu w jakim zacznie ono obowiązywać 
(lub już obowiązuje dla wybranych elementów budowlanych). wyjaśnienie tej kwestii należałoby rozpocząć od 
uporządkowania i wyjaśnienia wszystkich reguł, jakie obowiązują przy postępowaniu z wyrobami budowlanymi, 
gdyż skupianie się tylko na jednym rozporządzeniu daje mylny obraz całości prawa w tym zakresie.

ElEmEnty wEntylacyjnE jako wyroby 
budowlanE po 31.12.2020 r.
Jakie „papiery” muszą mieć nawiewniki, kratki, przepustnice…?

Michał hycnar

Podstawowe i najistotniejsze regulacje 
związane z zastosowaniem wyrobów 
budowlanych zawarte są w trzech do-
kumentach:
•	[1]	Rozporządzenie	Parlamentu	Euro-
pejskiego	i	Rady	UE	nr	305/2011	„usta-
nawiające zharmonizowane warunki 
wprowadzania	do	obrotu	wyrobów	bu-
dowlanych,
•	[2]	Ustawa	o	wyrobach	budowlanych	
(Dz.U.	2004	nr	92	poz.	881,	tekst	jedno-
lity	Dz.U.	2020	poz.	215),
•	[3]	Rozporządzenie	w	sprawie	sposobu	
deklarowania właściwości użytkowych 
wyrobów	budowlanych	oraz	sposobu	
znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U.	2016	poz.	1966).
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nadrzędny w stosunku do którego zostały wyda-
ne inne rozporządzenia wykonawcze, przynależne 
poszczególnym zagadnieniom, w tym np. Rozpo-
rządzenie „w sprawie sposobu deklarowania wła-
ściwości użytkowych…” [3] czy też Rozporządze-
nie „w sprawie krajowych ocen technicznych…” [7].

Ustawa	o	wyrobach	budowlanych	[2]	
przewiduje	trzy	ścieżki	postępowania	
w	zależności	od	tego,	do	jakiej	grupy	
został	zakwalifikowany	produkt.
•	Art.	5.1	dla	wyrobu	budowlanego	obję-
tego normą zharmonizowaną (lub zgod-
nego	z	wydaną	dla	niego	europejską	
oceną	techniczną)…
•	Art.	5.2	dla	wyrobu	budowlanego	nie-
objętego	normą	zharmonizowaną	(…)	
wprowadzany	do	obrotu	lub	udostęp-
niany	na	rynku	krajowym	(niewpro-
wadzony	do	obrotu	w	innym	państwie	
członkowskim)…
•	Art.	5.3	dla	wyrobu	budowlanego	nie-
objętego	normą	zharmonizowaną	(…)	
wprowadzony	do	obrotu	w	innym	pań-
stwie	członkowskim	Unii	Europejskiej	 
i	udostępniany	na	rynku	krajowym…

ARt.	5.1	WyRób	bUDoWlAny	objęty	
noRmą	zhARmonizoWAną…

Pierwszy sposób postępowania przewidziany 
jest dla wyrobów objętych normą zharmoni-
zowaną czy też precyzyjniej zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną (normą zharmonizowa-
ną lub europejską oceną techniczną). Harmoni-
zacja specyfikacji technicznej to ustanowienie  
i przyjęcie, jako obowiązujące we wszystkich kra-
jach UE, specyficznych właściwości, jakimi powi-
nien charakteryzować się dany typ wyrobu wraz 

z wyznaczeniem obszaru jego zastosowania.
Oczywiście wyroby różnych producentów, czy też 
różne wyroby tego samego producenta, mogą 
różnić się od siebie klasą czy poziomem danej ce-
chy (właściwości) lub nie mieć jej wcale, jednak 
paleta tych cech oraz metody jej wyznaczania  
i opisywania będą takie same (harmonizacja) nie-
zależnie od producenta czy kraju, w którym wy-
rób został wytworzony i wprowadzony do obrotu.

zgodnie	z	treścią	art.	5.1	wyroby	bu-
dowlane	objęte	normą	zharmonizowa-
ną (lub zgodne z wydaną dla nich eu-
ropejską	oceną	techniczną)	podlegają	
ściśle	regulacji	europejskiej	305/2011	 
i	dla	takich	produktów	producent	zobo-
wiązany	jest	wystawić	(europejską)	De-
klarację	Właściwości	Użytkowych	(DWU)	
oraz	znakować	wyrób	znakiem	CE.

Przykładami wyrobów budowlanych objętych 
normą zharmonizowaną mogą być przeciwpo-
żarowe klapy odcinające (produktowa norma 
zharmonizowana EN 16560) lub klapy odcinające 
do systemów wentylacji pożarowej (EN 12101-8).

Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. 
2004 nr 92 poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 
2020 poz. 215) [2]
Art. 5. 1. Wyrób budowlany objęty nor-
mą zharmonizowaną lub zgodny z wyda-
ną dla niego europejską oceną technicz-
ną, może być wprowadzony do obrotu 
lub udostępniony na rynku krajowym 
wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem 
Nr305/2011. Wzór oznakowania CE określa 
załącznik II do rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego  

wymagania w zakresie akredytacji i nadzo-
ru rynku odnoszące się do warunków wpro-
wadzania produktów do obrotu i uchyla-
jącego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 
(Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

Brak zharmonizowanej specyfikacji technicznej 
oznacza równocześnie brak możliwości znako-
wania wyrobu znakiem CE oraz brak możliwości 
wystawienia (europejskiej) Deklaracji właściwości 
Użytkowych. Do wyboru pozostają zatem dwie 
pozostałe ścieżki opisane w art. 5.2 oraz 5.3 usta-
wy o wyrobach budowlanych [2]. Art. 5.2 dedy-
kowany jest wyrobom wprowadzanym na rynek 
krajowy (lub udostępnianym na rynku krajowym) 
natomiast wyłączone z zakresu tego artykułu 
są produkty, które już zostały wprowadzone  

do obrotu w innym państwie członkowskim UE. 
Dla tych produktów ustawodawca przewidział 
regulacje zawarte w art. 5.3, ale po kolei. 

ARt.	5.2	WyRób	bUDoWlAny	niEobjęty	
noRmą	zhARmonizoWAną	(…)	
WPRoWADzAny	Do	obRotU	lUb	
UDostęPniAny	nA	RynkU	kRAjoWym…

wyroby budowlane nieobjęte normą zharmonizo-
waną, które	nie	zostały	jeszcze	wprowadzone	
do	obrotu	w	żadnym	innym	państwie	człon-
kowskim	UE, a są przeznaczone do wprowadze-
nia do obrotu lub udostępnienia na rynku krajo-
wym wymagają	od	producenta,	zgodnie	z	art.	
5.2,	wystawienia	krajowej	Deklaracji	Właści-
wości	Użytkowych oraz znakowania znakiem B.

Czystość! 
z nawiewnikami PURELINE

www.trox-bsh.pl

1 lub 2 króćce  
do wyboru

Nawiewniki od 1 do 4 rzędów  
w 3 wielkościach: 18, 35 i 50 mm

Różne kierunki 
wypływu powietrza 

Cichy, estetyczny, modularny

Podłączenie  
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lub z boku
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KRAJOWE SYSTEMY OCENY I WERYFIKACJI 
STAłOśCI WłAśCIWOśCI UżYTKOWYCh 1)

1) Obowiązek sporządzania Krajowej Dekla-
racji Właściwości Użytkowych dotyczy wy-
robów budowlanych nieobjętych art.5 ust.1 
oraz art.5 ust. 3 z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych, co oznacza, że 
wyroby budowlane objęte normami zhar-
monizowanymi lub zgodne z wydanymi 
dla nich europejskimi ocenami techniczny-
mi, które wprowadzane są do obrotu lub 
udostępnione na rynku krajowym zgod-
nie z rozporządzeniem Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia  
9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmo-
nizowane warunki wprowadzenia do ob-
rotu wyrobów budowlanych i uchylającym 
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE  
L 88 z 04.04.2011, str. 5), zwanym dalej „roz-
porządzeniem nr 305/2011”, oraz wyroby 
budowlane wprowadzone do obrotu na 
tzw. „zasadzie wzajemnego uznania” nie 
są objęte zakresem niniejszego załącznika.

w tym miejscu warto przypomnieć zasadnicze py-
tanie z początku artykułu: Czy kratki wentylacyj-
ne	i	przepustnice	będą	ostatecznie	wymagały	
wystawienia	kDWU	i	od	kiedy?	większość tzw. 
komponentów wentylacji bytowej czy klimatyzacji 
nie jest objęta normami zharmonizowanymi, nato-
miast część z nich została wymieniona w grupie 36, 
załącznika 1 do rozporządzenia „w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych...”, a są nimi:
- przepustnice
- zasuwy (usunięte w projekcie nowelizacji)
- nawiewniki i wywiewniki
- czerpnie, wyrzutnie
- odciągi (usunięte w projekcie nowelizacji)
- zamknięcia (usunięte w projekcie nowelizacji)
- pustaki wentylacyjne

Zatem („krajowy”) producent wymienionych  
urządzeń, o	 ile	nie	wprowadził	 tych	wyro-
bów	do	obrotu	w	innym	państwie	członkow-
skim	UE,	będzie	miał	obowiązek	wystawienia	
krajowej deklaracji właściwości użytkowych  
i znakowania swojego wyrobu znakiem B, po-
cząwszy od daty przewidzianej w rozporządzeniu. 
wyroby niewymienione na liście nadal nie będą 
podlegały obowiązkowi. Dzień wejścia w życie obo-
wiązku wystawiania krajowej deklaracji dla wy-
robów grupy 36 był już wielokrotnie przekładany,  
a decyzja o odroczeniu terminu zapadała dosłow-
nie na kilka lub kilkanaście dni przed wejściem  
w życie rozporządzenia. Na chwilę obecną jest to 
01.01.2021 r., jednak w poczekalni czeka na podpis 
kolejna nowelizacja, która przesuwa tę datę o rok.

Rozporządzenie „w sprawie sposobu de-
klarowania…” Dz.U. 2016 poz. 1966 [3]
§ 14. Producent wyrobu budowlanego 
wymienionego w załączniku nr 1 do roz-
porządzenia, który zgodnie z przepisami 
obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r.  
nie był objęty obowiązkiem znakowania 
znakiem budowlanym, nie jest obowiąza-
ny do dnia 30 czerwca 2018 r. sporządzać 
krajowej deklaracji przy wprowadzaniu  
do obrotu lub udostępnianiu na rynku 
krajowym tego wyrobu budowlanego.

Rozporządzenie „zmieniające” Dz.U. 2018 
poz. 1233 [4]
§ 14. Producent wyrobu budowlanego 
wymienionego w załączniku nr 1 do roz-
porządzenia, który zgodnie z przepisami 
obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r.  
nie był objęty obowiązkiem znakowania 
znakiem budowlanym, nie jest obowiąza-
ny do dnia 30 czerwca 2019 r. sporządzać 
krajowej deklaracji przy wprowadzaniu  

Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. 
2004 nr 92 poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 
2020 poz. 215) [2]
Art. 5.2 Wyrób budowlany nieobjęty nor-
mą zharmonizowaną, dla której zakończył 
się okres koegzystencji, o którym mowa  
w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, 
i dla którego nie została wydana europej-
ska ocena techniczna, może być wpro-
wadzony do obrotu lub udostępniany na 
rynku krajowym, jeżeli został oznakowa-
ny znakiem budowlanym, którego wzór 
określa załącznik nr 1 do ustawy.

Rozwinięciem artykułu 5.2 jest rozporządzenie 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych [3], które określa m.in. wzór krajo-
wej deklaracji właściwości użytkowych (KDwU), 
krajowe systemy oceny, sposób znakowania zna-
kiem B, ale również określa imiennie grupy wy-
robów objęte tym rozporządzeniem. 
Grupy te wymienione zostały w załączniku 1,  

z podziałem tabelarycznym na działy oraz spis 
poszczególnych wyrobów w ramach działu. w ta-
beli znajdziemy również informację o właściwym 
krajowym systemie oceny i zamierzonym zasto-
sowaniu przewidywanym dla danego wyrobu.
Podsumowując, poza dość precyzyjnym uregulo-
waniem postępowania z wyrobami podlegający-
mi pod art. 5.2, mamy również dwa zasadnicze 
wykluczenia odnośnie obowiązku wystawiania 
KDwU i znakowania znakiem B:
– po	pierwsze	– w postaci wyrobów, co do któ-
rych zastosowanie mają artykuły 5.1 oraz 5.3 
Ustawy o wyrobach budowlanych. 
– po	drugie	– w postaci wyrobów niewymienio-
nych w załączniku 1 samego rozporządzenia.

Rozporządzenie w sprawie sposobu de-
klarowania… Dz.U. 2016 poz. 1966 [3]
GRUPY WYRObóW bUDOWLANYCh ObJę-
TE ObOWIązKIEM SPORząDzANIA KRAJO-
WEJ DEKLARACJI WłAśCIWOśCI UżYTKO-
WYCh ORAz WYMAGANE DLA TYCh GRUP 

Dziennik Ustaw – 23 –  Poz. 1966

 

Lp. GRUPA WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

ZAMIERZONE 
ZASTOSOWANIE  

WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

KLASY 

KRAJOWY 
SYSTEM OCENY 
I WERYFIKACJI 

STAŁOŚCI 
WŁAŚCIWOŚCI 
UŻYTKOWYCH 

(1) (2) (3) (4) (5) 
36 Wyroby do wentylacji i klimatyzacji  

Wyroby do rozprowadzenia 
i rozdziału powietrza: przewody 
i rury wentylacyjne 
 

- do zastosowań w budynkach  
podlegających wymaganiom 
dotyczącym reakcji na ogień 

A1*, A2*, B*, C* 1 
A1**, A2**, 

B**, C**, D, E 
3 

(A1 - E)***, F 4 
- do pozostałych zastosowań 
w budynkach 

- 3 

Wyroby do rozprowadzenia 
i rozdziału powietrza: przepustnice, 
zasuwy, nawiewniki i wywiewniki, 
czerpnie, wyrzutnie, odciągi, 
zamknięcia 
Pustaki wentylacyjne 

- do zastosowań w budynkach  
podlegających wymaganiom 
dotyczącym reakcji na ogień 

A1*, A2*, B*, C* 1 
A1**, A2**, 

B**, C**, D, E 
3 

(A1 - E)***, F 4 
- do pozostałych zastosowań 
w budynkach - 4 

37 Kable zasilające, sterujące i komunikacyjne  
Kable zasilające, kable sterujące 
i kable komunikacyjne18) 

Osłony do ochrony kabli 
zasilających, kabli sterujących i kabli 
komunikacyjnych18) 

- do zastosowań podlegających 
wymaganiom dotyczącym reakcji 
na ogień 

Aca, B1ca, B2ca, Cca 1+ 
Dca, Eca 3 

Fca 4 
- do zastosowań podlegających 
wymaganiom dotyczącym 
odporności ogniowej 

- 
1+ 

Zespoły kablowe (kable zasilające, 
kable sterujące i kable 
komunikacyjne wraz z ich 
zamocowaniami) do systemów 
zasilania i sterowania urządzeniami 
służącymi ochronie 
przeciwpożarowej 

- do zastosowań podlegających 
wymaganiom dotyczącym 
odporności ogniowej 

- 1+ 

 

 

* Wyroby lub materiały, które na określonym jednoznacznie zidentyfikowanym etapie procesu produkcyjnego podlegają 
modyfikacji, z założenia poprawiającej klasyfikację w zakresie reakcji na ogień (np. przez dodanie środków 
uniepalniających lub zmniejszenie zawartości części organicznych). 

**  Wyroby lub materiały, które na określonym jednoznacznie zidentyfikowanym etapie procesu produkcyjnego nie 
podlegają modyfikacji, z założenia poprawiającej klasyfikację w zakresie reakcji na ogień (np. przez dodanie środków 
uniepalniających lub zmniejszenie zawartości części organicznych). 

*** Wyroby lub materiały, które nie wymagają badań ze względu na reakcję na ogień (zgodnie z odpowiednimi decyzjami 
i rozporządzeniami delegowanymi Komisji).  

A1, A2, B, C, D, E, F – klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych, z wyłączeniem posadzek i kabli, zgodnie 
z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień 
wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dz. U. UE L 68 
z 15.03.2016, str. 4). 
A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl – klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych na posadzki zgodnie z rozporządzeniem 
delegowanym Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych 
na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. 
Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca – klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych dla kabli zgodnie z rozporządzeniem 
delegowanym Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych 
na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. 
 

                                                           
18) Krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wymienione w kolumnie 5 odnoszą się 
wyłącznie do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych dotyczących reakcji na ogień i odporności ogniowej. 
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18) Krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wymienione w kolumnie 5 odnoszą się wyłącznie do oceny 
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych dotyczących reakcji na ogień i odporności ogniowej.

Fragment tabeli ze str. 23 Dz.U. 2016 poz. 1966, przejdź do dziennika ustaw (kliknij)
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do obrotu lub udostępnianiu na rynku 
krajowym tego wyrobu budowlanego.

Rozporządzenie „zmieniające” Dz.U. 2019 
poz. 1176 [5]
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruk-
tury i budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 
oraz z 2018 r. poz. 1233) w § 14 wyrazy  
„30 czerwca 2019 r.” zastępuje się wyra-
zami „31 grudnia 2020 r.”.

Sądzę, że na miejscu będzie tu wyjaśnienie, dlaczego 
wystawienie KDwU dla komponentów wentylacyj-
nych z 36 grupy, jak np. wspomniane wcześniej krat-
ki wentylacyjne czy przepustnice, jest takim dużym 
problemem i było już wielokrotnie odkładane. Przy-
czyna tkwi w fakcie, że wyroby te nie mają usta-
nowionych	produktowych	norm	krajowych, na-
tomiast każda deklaracja właściwości użytkowych 
(zarówno krajowa, jak i europejska) musi bazować 
na dokumencie odniesienia, jakim z reguły jest nor-
ma (krajowa – dla krajowej deklaracji lub europej-
ska zharmonizowana – dla europejskiej deklaracji). 
W	przypadku	braku	odpowiedniej	normy	pro-
duktowej konieczne jest uzyskanie alternatyw-
nego dokumentu odniesienia czyli w tym wypadku 
krajowej	oceny	technicznej	(kot). Proces uzy-
skiwania	kot	często wiąże się z ogromnymi nakła-
dami finansowymi oraz zabiera mnóstwo czasu,  
a co równie istotne, wymaga zaangażowania insty-
tucji trzeciej (Jednostki Oceny Technicznej) do opra-
cowania dokumentu oceny, mimo że dla urządzeń 
należących do 4 systemu oceny zgodności, do oce-
ny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu, 
nie przewiduje się uczestnictwa ani jednostek cer-
tyfikujących ani nawet laboratoriów badawczych.

Rozporządzenie „w sprawie sposobu de-
klarowania…” Dz.U. 2016 poz. 1966 [3]
§ 4. 6 W krajowym systemie 4:
1) działania producenta związane z oce-
ną i weryfikacją, o której mowa w ust. 1, 
obejmują określenie typu wyrobu budow-
lanego, ocenę właściwości użytkowych 
wyrobu na podstawie badań, obliczeń, 
tabelarycznych wartości lub opisowej do-
kumentacji tego wyrobu oraz prowadze-
nie zakładowej kontroli produkcji;
2) jednostka certyfikująca lub laborato-
rium badawcze nie uczestniczą w oce-
nie i weryfikacji, o której mowa w ust. 1.

tak	więc	problemem	nie	jest	sam	fakt	
konieczności wystawienia krajowej de-
klaracji,	co	brak	norm	krajowych,	po-
ciągający za sobą konieczność tworze-
nia krajowych ocen technicznych i to  
w olbrzymiej ilości.

Ostatnia,	trzecia	ścieżka	postępowania	została	
przewidziana	dla	producentów	wyrobów,	któ-
re	zostały	legalnie	wprowadzone	do	obrotu	
w	innym	państwie	Unii	Europejskiej, oczywi-
ście z wyłączeniem wyrobów objętych zharmoni-
zowanymi specyfikacjami technicznymi (art.5.1) 

ARt.	5.3	WyRób	bUDoWlAny	niEobjęty	
zAkREsEm	PRzEDmiotoWym	
zhARmonizoWAnyCh	sPECyfikACji	
tEChniCznyCh	(…)	lEgAlniE	
WPRoWADzony	Do	obRotU	W	innym	
PAństWiE	CzłonkoWskim	UE

Podstawową ideą wspólnego rynku unijnego jest 
zapewnienie swobodnego przepływu towarów mię-
dzy zrzeszonymi państwami. Przepływ towarów  

między krajami Unii nie może być ograniczany, dla-
tego wyrób może być udostępniany na rynku kra-
jowym bez dodatkowych obostrzeń, jeśli został 
on legalnie wprowadzony do obrotu w jakimkol-
wiek innym kraju wspólnoty Europejskiej. Realiza-
cję tego postulatu znajdujemy m.in. w artykule 5.3 
ustawy o wyrobach budowlanych [2], w brzmieniu:

Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. 
2004 nr 92 poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 
2020 poz. 215) [2]
Art. 5.3
3. Wyrób budowlany nieobjęty zakresem 
przedmiotowym zharmonizowanych spe-
cyfikacji technicznych, o których mowa  
w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, 
może być udostępniany na rynku krajo-
wym, jeżeli został legalnie wprowadzony 
do obrotu w innym państwie członkow-
skim Unii Europejskiej lub w państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym handlu (EFTA) – stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym oraz w Turcji, a jego właści-
wości użytkowe umożliwiają spełnienie 
podstawowych wymagań przez obiek-
ty budowlane zaprojektowane i budo-
wane w sposób określony w przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgod-
nie z zasadami wiedzy technicznej.  
Wraz z wyrobem budowlanym udostęp-
nianym na rynku krajowym dostarcza się 
informacje o jego właściwościach użytko-
wych oznaczonych zgodnie z przepisami 
państwa, w którym wyrób budowlany zo-
stał wprowadzony do obrotu, instrukcje 
stosowania, instrukcje obsługi oraz infor-
macje dotyczące zagrożenia dla zdrowia 
i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwa-
rza podczas stosowania i użytkowania.

Oznacza to, że wyroby budowlane nieobjęte 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną (normą 
zharmonizowaną lub EOT; art. 5.1), które zostały  
legalnie	wprowadzone	do	obrotu	w	innym	
państwie	UE	mogą	być	udostępniane	na	ryn-
ku krajowym, bez konieczności wystawiania 
krajowej deklaracji właściwości użytkowych 
i bez znakowania znakiem B (postępowanie wg 
art. 5.2), natomiast wraz z wyrobem budowla-
nym należy dostarczyć informację o jego wła-
ściwościach użytkowych, oznaczonych zgod-
nie z przepisami kraju wprowadzenia do obrotu.
w celu wzmocnienia regulacji dotyczącej wzajem-
nego uznawania produktów i umożliwienia pod-
miotom gospodarczym prowadzenia swobodnego 
handlu i wymiany towarowej, Parlament Europej-
ski wydał rozporządzenie 2019/515 „w	sprawie	 
wzajemnego uznawania towarów zgodnie  
z	prawem	wprowadzonych	do	obrotu	w	innym	
państwie	członkowskim”, w którym znajduje się 
wzór dobrowolnego oświadczenia o legalnym wpro-
wadzeniu do obrotu oraz miejsce na informację  
o przepisach dotyczących danego wyrobu obowią-
zujących w kraju wprowadzenia do obrotu.
Rozporządzenie podkreśla również fakt, że od-
mienność	krajowych	przepisów	technicznych	
nie	może	być	powodem	do	zakazu	udostęp-
nienia	wyrobów	między	państwami	Unii [4]  
„…państwa członkowskie nie mogą zakazać 
sprzedaży na swoich terytoriach towarów, które 
zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w in-
nym państwie członkowskim, nawet w przypad-
ku, gdy towary te wyprodukowane zostały zgod-
nie z innymi przepisami technicznymi…”.
zasada	wzajemnego	uznawania [6] została 
również przytoczona w rozporządzeniu dotyczą-
cym „sposobu deklarowania właściwości użyt-
kowych” [3], wyłączając takie wyroby z zakresu 
rozporządzenia, o czym wspomniałem już przy 
okazji omawiania tego dokumentu.

http://www.instalreporter.pl
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Na zakończenie warto dodać, że większość pro-
duktów europejskich – również tych wymienio-
nych w grupie 36, załącznika 1 do rozporządze-
nia [3] – już od dawna badana jest w oparciu  
o wspólne, ogólnoeuropejskie normy, a ich wła-
ściwości użytkowe, mimo że nie są zapisane  
w postaci Krajowej Deklaracji właściwości Użyt-
kowych, to znajdują się w kartach technicznych 
tych urządzeń i określane są za pomocą tych sa-
mych poziomów czy klas co wyroby krajowe pod-
legające KDwU. Zatem użytkownik jest w stanie 
dokonać odpowiedniego porównania produk-
tów i ich cech, mimo iż forma załączanych do-
kumentów jest nieco odmienna.
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Czy jest zharmonizowana norma 
europejska lub EOT wyrobu?

Wymagania:
 Deklaracja Właściwości Użytkowych
 Znakowanie znakiem CE

Czy wyrób jest „ krajowy* ”
czy „ zagraniczny* ” (EU)? „krajowy”„zagraniczny”

Wymagania:
 Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
 Znakowanie znakiem B (niedozwolone CE)

Wymagania:
 Zgodnie z przepisami kraju, w którym wyrób 

został legalnie wprowadzony do obrotu
 nie znakujemy znakiem B ani CE
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KDWU +

Info o WU 

Art. 5.2

Art. 5.3

Art. 5.1

Rozporządzenie w/s sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych … znakowania znakiem B 
(Dz.U. 2016 poz. 1966)  // Załącznik 1

KDWU +

Schemat decyzyjny postępowania z wyrobami budowlanymi
* krajowy – wprowadzony do obroty na rynku krajowym
* zagraniczny – wprowadzony do obrotu na terenie innego państwa członkowskiego UE

Narzędziaki w ONNiNeN express
 
Zrób zakupy w Onninen Express za min. 200 zł  
i odbierz naklejkę. 
Po uzbieraniu 5 naklejek odbierz dowolnego ma-
skotkę narzędziaka. Kolekcja narzędziaków skła-
da się z 5 maskotek: Żarliwa Żanetka, Francuz  

Pierre, Uszczypliwa Krysia, Klepak Józek, Długa 
Mirka. wielokrotność kwoty 200 zł to wielokrot-
ność otrzymanych naklejek. Zbierz całą kolek-
cję narzędziaków i otrzymaj Skrzynkę Grażynkę  
gratis!
Czas trwania promocji: od 01.11.2020 r. do 
31.12.2020 r. lub do wyczerpania puli nagród.

pOlska Na fali zmiaN  
w eNergetyce. za Nami treNdy 
eNergetyczNe 2020

27 października 2020 r. już po raz trzeci odby-
ły się Trendy Energetyczne, jedno z najważniej-
szych spotkań branży energetycznej. w tym 
roku w formacie telewizyjnym i całkowicie zdal-
nym uczestnicy pochylili się nad omówieniem 
4 najważniejszych trendów: Europejski Zielony 
Ład i Fala Renowacji, polska walka ze smogiem  

i zielone ciepłownictwo, rozwój fotowoltaiki oraz 
nowe technologie w polskiej energetyce. 30 pre-
legentów, 5 patronów honorowych, 9 partnerów, 
11 patronów. 
Dotarliśmy z przekazem do ponad 4000 widzów 
na żywo, a zasięg transmisji to ponad 13 000 
użytkowników – tak wyglądała kolejna edycja 
Trendów organizowana przez redakcję GLOB- 
Energia.
Źródło: GLOBEnergia
Pełna relacja: kliknij
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