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Deklarację właściwości Użytkowych, czyli DwU 
(z ang. Declaration of Performance – DoP) obliga-
toryjnie muszą mieć wszystkie wyroby budow-
lane oznakowane zgodnie z rozporządzeniem 
305/2011. Jest to rozporządzenie parlamentu  
europejskiego i rady (ue) Nr 305/2011 z dnia 
9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizo-
wane warunki wprowadzania do obrotu wy-
robów budowlanych i uchylające dyrektywę 
rady 89/106/eWG (z ang. Regulation (EU) No 
305/2011 of the European Parliament and of the 
Council of 9 March 2011 laying down harmonised 
conditions for the marketing of construction pro-
ducts and repealing Council Directive 89/106/EEC). 
Jak jednak rozpoznać czy produkt podlega pod 
te rozporządzenie i czy jesteśmy zobligowani ta-
kie DwU wystawić? Na szczęście tym problemem 
są obarczeni przede wszystkim producenci, któ-
rzy takie dywagacje mają przy wprowadzaniu 
swojego produktu do obrotu na obszarze Unii 

Europejskiej. Ale czy tylko oni? Rozporządzenie 
305/2011 reguluje sprawy oznakowania CE dla 
wyrobów budowlanych oraz dopuszcza rozwią-
zania krajowe (dopuszczenie jednostkowe, znak 
budowlany B). w tym miejscu od razu nasuwa się 
myśl o możliwym podwójnym oznakowaniu za-
równo znakiem CE, jak i znakiem budowlanym B,  
co tworzy z wyżej wymienionego przepisu naj-
trudniejszy przepis z grona przepisów mówiących 
o oznakowaniu znakiem CE. wspomniane rozpo-
rządzenie rozróżnia różne podmioty gospodar-
cze, takie jak: producent, importer, dystrybutor 
czy też upoważniony przedstawiciel. wszyscy oni,  
w zależności od związku z produktem, są pod-
miotami, które odpowiadają za prawidłowe i od-
powiednie przygotowanie np. DwU. warto przy-
toczyć definicje, aby wiedzieć, kto jest kim:
– producent – oznacza osobę fizyczną lub praw-
ną, która produkuje wyrób budowlany lub któ-
ra zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie  

Na zakończenie prac przy nowo budowanym lub modernizowanym 
obiekcie przychodzi czas na złożenie wymaganej i obligatoryjnej 
dokumentacji. Każdy zastosowany materiał lub produkt ma lub powinien 
mieć dokument poświadczający wprowadzenie go do obrotu i mówiący 
o jego właściwościach. Jednym z nich jest Deklaracja właściwości 
Użytkowych (DwU).

Dokument towarzyszący grzejnikowi,  
czyli Deklaracja właściwości użytkowych
Każdy grzejnik z własną deklaracją?
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wyrobu budowlanego i wprowadza ten wyrób do 
obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym,
– dystrybutor – oznacza osobę fizyczną lub 
prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent 
lub importer, która udostępnia wyrób budowla-
ny na rynku,
– importer – oznacza osobę fizyczną lub prawną 
mającą siedzibę w Unii, która wprowadza wyrób 
budowlany z państwa trzeciego do obrotu w Unii,
– upoważniony przedstawiciel – oznacza oso-
bę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, 
która otrzymała pisemne pełnomocnictwo pro-
ducenta do wykonywania w jego imieniu okre-
ślonych zadań.

Patrząc obiektywnie, nie mają oni wszyscy jed-
nak łatwego życia z powodu zawiłości prawnych, 
z którymi muszą sobie poradzić. Pierwszą odpo-
wiedź, jaką muszą odszukać to, czy ich wytworzo-
ny towar jest wyrobem budowlanym czy też nie. 
Jego definicja brzmi następująco: wyrób budow-
lany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodu-
kowany i wprowadzony do obrotu w celu trwa-
łego wbudowania w obiektach budowlanych lub 
ich częściach, którego właściwości wpływają na 
właściwości użytkowe obiektów budowlanych  
w stosunku do podstawowych wymagań doty-
czących obiektów budowlanych. Już po tym krót-
kim wprowadzeniu można stwierdzić, że zapisy 
same w sobie nie są precyzyjne i nie rozstrzyga-
ją, który wyrób czy też produkt podlega pod te 
rozporządzenie. Z pomocą na znalezienie osta-
tecznej odpowiedzi na to, przychodzą tzw. man-
daty CEN (Comité européen de normalisation 
– Europejski Komitet Normalizacyjny) na opra-
cowanie norm zharmonizowanych, a jeśli cho-
dzi o znakowanie B ostateczną informację moż-
na znaleźć w najnowszym przepisie krajowym na 
chwilę obecną zamieszczonym w dz.u.18.1233 
i dz.u.19.1176.

Oznakowanie CE na podstawie rozporządzenia 
CPR można nadać po sprawdzeniu zgodności 
wyrobu z aktualną normą zharmonizowaną 
lub po wystąpieniu o Europejską Ocenę Tech-
niczną. wyroby budowlane oznakowane zgod-
nie z 305/2011 znakiem CE, muszą mieć wysta-
wioną deklarację właściwości użytkowych (DwU).
Oznakowanie znakiem budowlanym B można 
nadać po sprawdzeniu zgodności wyrobu z ak-
tualną normą krajową lub po wystąpieniu i otrzy-
maniu Krajowej Oceny Technicznej i muszą mieć 
wystawioną krajową deklarację właściwości użyt-
kowych (KDwU).

dWu dla GrzejNikóW – co GrzejNik,
to WłasNa deklaracja

w tym miejscu najlepiej posłużyć się przykładem  
z życia i wziąć produkt, który jest chyba najbardziej 
rozpowszechniony w systemach instalacyjnych  
i wszyscy wiemy, o jakim produkcie jest mowa.  
A mianowicie chodzi tu o stalowy grzejnik płyto-
wy, który na rynku polskim jest bardzo dobrze zna-
ny wszystkim uczestnikom procesu budowlanego 
oraz szerokiej gamie klientów końcowych. Prze-
glądając zatwierdzone normy zharmonizowane  
w wyżej wymienionym Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, możemy stwierdzić, że norma EN 
442 widnieje na tej liście, a pamiętamy, że na jej 
podstawie są wykonywane np. badania wydajno-
ści cieplnej tego produktu. Co więcej nawet infor-
macje o grzejnikach i ich cechach, które powinny 
być objęte normą zharmonizowaną można zna-
leźć w jednym z mandatów CEN (numer mandatu 
129). Tym samym mamy już gotową odpowiedź, 
że wszystkie grzejniki i konwektory, które są ob-
jęte norma EN 442, podlegają pod rozporządze-
nie CPR 305/2011 muszą mieć oznakowanie CE 
oraz obligatoryjnie musi być dla nich wystawio-
na Deklaracja właściwości Użytkowych (DwU). 
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Życząc wszystkim pogodnych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
dziękujemy jednocześnie naszym Partnerom za okazane zaufanie.

Cieszymy się na współpracę z Wami w Nowym Roku
– oby był szczęśliwy dla Was i Waszych bliskich!

HydroCom V
Równoważenie 
szybsze niż 
kiedykolwiek.
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Idąc dalej, w toku logicznego myślenia, ma to 
także wpływ na oznakowanie numeru samej de-
klaracji. Nie można zrobić jednego numeru DwU 
dla jakiegoś zakresu niepowtarzanych kodów, bo 
jak później porozumiewać się pomiędzy uczest-
nikami procesu budowlanego w rozróżnieniu,  

która deklaracja jest to którego produktu... Tym 
samym także sam numer deklaracji staje się 
unikalny i niepowtarzalny. Jest jeszcze jedna 
ważna rzecz, która się ze sobą łączy i sprawia, 
że mamy do czynienia z indywidualnymi dekla-
racjami właściwości użytkowych w przypad-
ku grzejników. Są to deklarowane właściwości 
użytkowe, które powinny znaleźć się w tabe-
li wg punktu 9 z załącznika III Rozporządzenia 
305/2011. Każdy grzejnik w zależności od wy-
miarów ma przecież różną wydajność cieplną, 
a tym samym mamy jasne przesłanie o koniecz-
ności wystawiania dokumentu w zależności od 
wymiaru urządzenia grzewczego. Przykładowa 
DwU jednego z producentów w tej branży znaj-
duje się na następnej stronie. 

GeNeratory deklaracji 
dla GrzejNikóW

Co niektórzy zaraz zadadzą pytanie, w jaki spo-
sób otrzymać taki zestaw dokumentów, gdy 
na danym obiekcie montujemy np. 50 różnych 
wielkości grzejników w różnych rozmiarach.  
Czy o takie dokumenty prosić danego produ-
centa? Proszę sobie wyobrazić stanowisko pro-
ducenta, gdyby został zarzucony prośbami za-
wierającymi listę numerów katalogowych na 
poszczególne budynki, dla których należałoby 
przygotować niezbędne dokumenty. Jest to jed-
nym słowem nierealne i wytwórcy wychodząc 
naprzeciw klientom, stworzyli specjalne apli-
kacje, dzięki którym każdy może samodzielnie 
taką Deklarację właściwości Użytkowych wyge-
nerować. Na polskim rynku można już spotkać 
takie generatory bezpośrednio na stronach in-
ternetowych firm, np.:
– Purmo: kliknij
– Radson: kliknij
– Cosmo: kliknij

co powinna zawierać deklaracja dla 
grzejnika?
jest to szczegółowo opisane w artyku-
le 6 rozporządzenia cpr 305/2011 a do-
kładny jej wzór zamieszczony i przed-
stawiony jest w załączniku iii. jeśli się 
jej dobrze przyjrzymy, to już sam począ-
tek nasuwa nam pewnego rodzaju kom-
plikacje, jak ją poprawnie wystawiać. 
chodzi tu o numer deklaracji i punkt 1, 
który mówi o niepowtarzalnym kodzie 
identyfikacyjnym typu wyrobu. 

jak to powiązać z grzejnikami? 
przecież grzejnik jest produkowany 
w bardzo szerokim zakresie wymia-
rowym, bo występuje on w różnych 
grubościach, wysokościach i długo-
ściach. Multiplikując jedynie same wy-
miary i nie wspominając jeszcze o róż-
nych wersjach podłączenia i różnych 
wersjach kolorystycznych, otrzyma-
my bardzo dużą liczbę pozycji, która  
w systemach producenta przejawia się 
w postaci ogromnej liczby numerów 
katalogowych. Niestety są oni zobligo-
wani na wystawianie każdorazowo po-
jedynczego dWu do każdej pozycji grzej-
nika, która charakteryzuje się swoim 
unikalnym i niepowtarzalnym kodem 
czy też inaczej mówiąc numerem ka-
talogowym. 
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Niestety, aby otrzymać wymagany dokument, 
użytkownik musi znać właściwy numer katalo-
gowy, co czasami nie jest takie łatwe. w prak-
tyce robią to firmy wykonawcze lub dystrybuto-
rzy, ale także i dany producent, który pomaga 
w przypadkach, gdy np. z jakiś niewyjaśnionych 
przyczyn lub prac technicznych na serwerach 
strony internetowej nie da się takiej deklaracji 
wygenerować. 
Ułatwieniem jest także stosowanie innej opcji 
wyboru grzejnika niż wpisywanie kodu pozycji. 
Chodzi tu o używanie drzewka produktowego 
z podziałem na różne kategorie, modele, typy  
i wybierając dodatkowo długość i wysokość.  
Na podstawie takiego wyboru generator jest  
w stanie wygenerować DwU dla standardowej 
wersji. Jest to ogromna zaleta dla użytkowników, 
którzy niekoniecznie znają poszczególne kody  
i nie mają wiedzy, jak zbudowana jest struktura 
kodów, aby móc skorzystać z tej aplikacji (np. do-
tyczy to inspektorów budowlanych). 
Inną dodatkową funkcjonalnością takich apli-
kacji jest możliwość otrzymania deklaracji  
w innym języku niż polskim. Najczęściej można 
to spotkać na stronach głównych (korporacyj-
nych) u danego wytwórcy i taki przykład linku 
jest tutaj: kliknij, gdzie użytkownik po wyborze 
danego języka i po wpisaniu poprawnego kodu 
jest w stanie zapisać u siebie na dysku wygene-
rowaną deklarację.
Niektórzy stwierdzą, że jest to zajęcie czasochłon-
ne i się z nimi zgadzam w 100%, ponieważ tro-
chę „mrówczej” pracy potrzeba, aby skompleto-
wać odpowiednie dokumenty. Być może wkrótce 
pojawią się nowe funkcjonalności tych aplikacji,  
w których będzie możliwe zaimportowanie całej 
listy numerów katalogowych, a zwrotnie otrzy-
manie jednego pliku do zapisu ze wszystkimi de-
klaracjami po wewnętrznym sprawdzeniu czy nie 
ma na tej liście błędów w kodach. 

reasumując, jedno jest pewne, że dekla-
racja Właściwości użytkowych powin-
na być zgodna z przepisami prawa i być 
wystawiana dla odpowiednich produk-
tów po uprzednim sprawdzeniu, czy jest 
ona wymagana i czy czasem nie potrze-
ba innego dokumentu, np. krajowej de-
klaracji Właściwości użytkowej (kdWu) 
czy też deklaracji zgodności (dz).
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Deklaracja Właściwości Użytkowych

F072206010011300

1. Niepowtarzalny kod

identyfikacyjny typu wyrobu:

F072206010011300

Nazwa: Ventil Compact

Typ: 22

Wysokość (mm): 600

Długość  (mm): 1000

2. Zamierzone zastosowanie

lub zastosowania:

Instalacje grzewcze w budynkach

3. Producent:

PURMO GROUP Plc

Bulevardi 46

P.O. Box 115

FI-00121 Helsinki

Finland

www.purmogroup.com

4. Upoważniony

przedstawiciel:

Purmo Group Poland Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 11

44-203 Rybnik

5. System(-y) oceny i

weryfikacji stałości

właściwości użytkowych:

System 3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 442-1 : 2014

Jednostka lub jednostki

notyfikowane:

0626

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze

charakterystyki
Właściwości użytkowe

Zharmonizowana

specyfikacja techniczna

Reakcja na ogień A1

EN 442-1 : 2014

Uwalnianie substancji

niebezpiecznych
Brak

Szczelność pod

działaniem ciśnienia

Brak wycieków przy

ciśnieniu 1.3 razy wyższym

niż maksymalne ciśnienie

robocze Pmax (MOP)

Temperatura powierzchni Max. 110 °C

Odporność na działanie

ciśnienia

Brak odkształceń  przy

ciśnieniu 1.69 razy

wyższym niż  maksymalne

ciśnienie robocze (MOP)

=1000 kPa

Nominalna moc cieplna

φ30 = 864 W

φ50 = 1709 W

Moc cieplna w różnych

warunkach pracy

(charakterystyka)

φ= 9,189 * ∆T 
1,3358

Trwa łość jako:

Odporność na korozję
Brak korozji po 100 h w

wilgoci

Odporność na s łabe

uderzenia
Klasa 0

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna

dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe okreś lonego 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 okreś lonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marek Kiszka, Dyrektor Operacyjny, Dział Grzejników

Peter Doppelreiter, Dział Badań i Rozwoju, Dział Grzejników

Helsinki, 03.01.2022
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