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deklaracji zgodności

Tekst: Andrzej Błaszczyk, www.oknotest.pl

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. uchyla z dniem
1 lipca 2013 roku dyrektywę Rady 89/106/EWG, tym
samym następuje kres stosowania deklaracji zgodności CE,
czyli dokumentu powszechnie stosowanego, którego wzoru
do tej pory nikt jednak nie widział. Po tej dacie rozpocznie
się era... Deklaracji Właściwości Użytkowych, warto się do
niej odpowiednio przygotować.

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności CE powinna zawierać w szczegól-

producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgod-

Definicję pojęcia „deklaracja zgodności” możemy odna-

ności:

ność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi w ten spo-

leźć w art. 5 pkt 10 ustawy „O systemie oceny zgodno-

 nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego

sób właściwościami użytkowymi. O ile brak obiektywnych

ści” (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),

przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie,

wskazań, że jest inaczej, państwa członkowskie przyjmu-

w którym stwierdza się, że przez deklarację zgodności

 opis wyrobu (rodzaj, identyfikacja, wykorzystanie itp.),

ją, że deklaracja właściwości użytkowych sporządzona

należy rozumieć oświadczenie producenta lub jego upo-

 przepisy, z którymi wyrób jest zgodny,

przez producenta jest dokładna i wiarygodna.

ważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wy-

 szczególne warunki odnoszące się do wykorzysta-

W drodze odstępstwa i jeżeli brak unijnych lub krajo-

łączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasad-

nia wyrobu,

wych przepisów wymagających deklaracji zasadniczych

niczymi wymaganiami.

 numer deklaracji,

charakterystyk w miejscu, gdzie wyroby budowlane są

Wystawienie przez producenta „deklaracji zgod-

 nazwę i adres uprawnionego organu, jeżeli istnieje

przeznaczone do stosowania, producent może odstąpić

ności” jest konieczne, jeśli okno ma być oznaczo-

taka potrzeba,

od sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych przy

ne oznakowaniem „CE” i dopuszczone do obro-

 nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do pod-

tu na terenie państw członkowskich Unii Europej-

pisania deklaracji w imieniu producenta lub jego

normą zharmonizowaną, gdy:

skiej. Mimo że dyrektywa 89/106/EWG, w której

upoważnionego przedstawiciela.

 wyrób budowlany jest produkowany jednostkowo

po raz pierwszy w odniesieniu do materiałów bu-

wprowadzeniu do obrotu wyrobu budowlanego objętego

lub na zamówienie w nieseryjnym procesie produk-

dowlanych znalazło zastosowanie pojęcie „deklara-

Deklaracja właściwości użytkowych

cja zgodności”, obowiązuje już 23 lata, do tej pory

Wydane 9 marca 2011 r. Rozporządzenie Paralmentu

wbudowywany w jednym określonym obiekcie bu-

nie został ustalony jednolity wzór tego dokumen-

Europejskiego i Rady nr 305/2011 ustanawiające zhar-

dowlanym przez producenta, który ponosi odpo-

tu. W polskich przepisach, to jest zarówno w Roz-

monizowane warunki wprowadzania do obrotu wyro-

wiedzialność za bezpieczne wbudowanie wyrobu

porządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp-

bów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/

w obiekty budowlane, zgodnie z mającymi zastoso-

nia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,

EWG spowoduje w przeciągu kilkunastu najbliższych

wanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialność

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jed-

miesięcy nowelizację albo zmianę wielu polskich aktów

osób, które zgodnie z mającymi zastosowanie prze-

nostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz spo-

prawnych, wprowadzając tym samym zmiany w regu-

pisami krajowymi są odpowiedzialne za bezpieczne

sobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowa-

lacji krajowego rynku okien. Jedną ze zmian, która spo-

niem CE, jak i w normie zharmonizowanej PN-EN

tka wszystkich producentów okien, jest wprowadzenie

 wyrób budowlany jest produkowany na terenie bu-

14351-1:2006+A1:2010 odnaleźć można jedynie

w miejsce wydawanych aktualnie deklaracji zgodności

dowy w celu wbudowania go w dane obiekty bu-

zapisy precyzujące istotne elementy zawartości ta-

nowego dokumentu nazwanego deklaracją właściwości

dowlane zgodnie z mającymi zastosowanie przepi-

kiej deklaracji.

użytkowych. Podstawowe informacje o tym, jaki będzie

sami krajowymi i na odpowiedzialność osób, które

Oba przywołane wyżej dokumenty w zakresie obo-

i czemu służy ten nowy dokument towarzyszący oknom

zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajo-

wiązku i określenia zawartości deklaracji zgodności

PVC, przedstawiamy poniżej.

wymi są odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie

wydają się być po prostu implementacją odpowied-

Jeżeli wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowa-

niego zapisu znajdującego się w treści załącznika

ną lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną

 wyrób budowlany jest produkowany w sposób tra-

nr III „Zaświadczenie zgodności ze specyfikacjami

techniczną, producent sporządza deklarację właściwości

dycyjny lub zgodny z wymogami ochrony zabytków

technicznymi” Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia

użytkowych przy wprowadzeniu takiego wyrobu do obro-

i w nieprzemysłowym procesie produkcyjnym w celu

1998 roku 89/106/EWG o następującej treści:

tu. Przez sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych
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cyjnym w odpowiedzi na specjalne zlecenie oraz

wykonanie obiektów budowlanych,

obiektów budowlanych,

właściwej renowacji obiektów budowlanych urzędo- 

wzór
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wo chronionych jako część wyznaczonego środowiska lub z powodu ich szczególnej wartości architektonicznej lub historycznej zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi.

Zawartość deklaracji właściwości użytkowych
Deklaracja właściwości użytkowych wyraża właściwości
użytkowe wyrobów budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami tech-

Producenci zapewniają, aby ich wyroby budowlane były
opatrzone numerem typu, partii lub serii albo inną informacją
umożliwiającą ich identyfikację lub gdy wielkość czy
charakter wyrobu to uniemożliwiają, aby wymagane
informacje były umieszczone na opakowaniu lub
w dokumencie towarzyszącym wyrobowi budowlanemu.

nicznymi. Deklaracja właściwości użytkowych zawiera
w szczególności następujące informacje:

Dostarczanie deklaracji właściwości
użytkowych

wyrobu budowlanego – prowadzą badania próbek wyro-

Dla każdego wyrobu udostępnianego na rynku dostarcza

stępnionych na rynku, rozpatrują reklamacje oraz – jeśli

się kopię deklaracji właściwości użytkowych w formie

wystąpi taka konieczność – prowadzą ewidencję skarg,

 numer referencyjny i datę wydania normy zharmo-

papierowej albo przesyła się ją drogą elektroniczną. W

wyrobów niezgodnych i wyrobów wycofanych od użyt-

nizowanej lub europejskiej oceny technicznej, któ-

przypadku, gdy partia tego samego wyrobu jest dostar-

kowników, a także informują dystrybutorów o tego ro-

ra została zastosowana do oceny każdej zasadniczej

czana jednemu użytkownikowi, może jej towarzyszyć

dzaju działaniach w zakresie monitorowania.

charakterystyki;

jedna kopia deklaracji właściwości użytkowych w formie

Producenci zapewniają, aby ich wyroby budowlane były

 w stosownych przypadkach numer referencyjny za-

papierowej albo przesłana drogą elektroniczną. Kopię

opatrzone numerem typu, partii lub serii albo inną infor-

stosowanej specjalnej dokumentacji technicznej oraz

deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej

macją umożliwiającą ich identyfikację lub gdy wielkość

wymagania, które wyrób spełnia zgodnie z zapew-

dostarcza się na żądanie odbiorcy. W drodze odstępstwa

czy charakter wyrobu to uniemożliwiają, aby wymaga-

nieniem producenta.

kopia deklaracji właściwości użytkowych może zostać

ne informacje były umieszczone na opakowaniu lub w

udostępniona na stronie internetowej zgodnie z warun-

dokumencie towarzyszącym wyrobowi budowlanemu.

Deklaracja właściwości użytkowych zawiera ponadto:

kami ustalonymi odrębnie na podstawie Rozporządze-

Producenci wskazują swoją nazwę, zastrzeżoną nazwę

 zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu

nia 305/2011. Warunki gwarantują między innymi, że

handlową lub zastrzeżony znak towarowy i swój adres

budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zhar-

deklaracja własności użytkowych pozostaje dostępna co

kontaktowy na wyrobie budowlanym lub – jeśli nie jest

monizowaną specyfikacją techniczną;

najmniej przez okres 10 lat. W stosownych przypadkach

to możliwe – na jego opakowaniu lub w dokumencie mu

 wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w

można ten okres zmienić dla określonych rodzin wyro-

towarzyszącym. Adres wskazuje konkretny punkt, w któ-

tej zharmonizowanej specyfikacji technicznej dla de-

bów budowlanych na podstawie oczekiwanej długości

rym można skontaktować się z producentem.

klarowanego zamierzonego zastosowania lub zasto-

życia lub roli wyrobu budowlanego w obiektach budow-

Producenci podczas udostępniania wyrobu budowlane-

sowań wyrobu;

lanych. Deklaracja właściwości użytkowych jest dostar-

go na rynku zapewniają, aby wyrobowi towarzyszyły in-

czana w języku lub językach wymaganych przez pań-

strukcje obsługi i informacje na temat bezpieczeństwa

stwo członkowskie, w którym wyrób jest udostępniony.

w języku określonym przez dane państwo członkowskie,

 określenie typu wyrobu, dla którego została sporządzona deklaracja właściwości użytkowych;
 system lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego;

 właściwości użytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla deklarowanego zamierzonego zastoso-

bów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udo-

łatwo zrozumiałym dla użytkowników.

 w stosownych przypadkach właściwości użytkowe

Obowiązki producentów stosujących
oznakowanie CE

wyrobu budowlanego, wyrażone w poziomach lub

Producenci sporządzają deklarację właściwości użytko-

nie jest zgodny z deklaracją właściwości użytkowych lub z

klasach lub w sposób opisowy, jeśli jest to koniecz-

wych oraz umieszczają oznakowanie CE. Producenci spo-

innymi mającymi zastosowanie wymaganiami określony-

ne, na podstawie obliczeń, w odniesieniu do jego za-

rządzają, jako podstawę do deklaracji właściwości użyt-

mi w niniejszym rozporządzeniu, natychmiast podejmu-

sadniczych charakterystyk;

kowych, dokumentację techniczną opisującą wszystkie

ją konieczne środki naprawcze w celu zapewnienia zgod-

istotne elementy związane z wymaganym systemem oce-

ności wyrobu lub jego wycofania z obrotu czy od użyt-

rystyk wyrobu budowlanego, które wiążą się z za-

ny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

kowników. Co więcej jeżeli wyrób budowlany stwarza za-

mierzonym zastosowaniem lub zastosowaniami,

Producenci przechowują dokumentację techniczną oraz

grożenie, producenci niezwłocznie informują o tym wła-

z uwzględnieniem przepisów odnoszących się do za-

deklarację właściwości użytkowych przez 10 lat od mo-

ściwe organy krajowe państw członkowskich, w których

mierzonego zastosowania lub zastosowań w miej-

mentu wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu.

udostępnili wyrób budowlany, podając dokładne informa-

scu, gdzie producent zamierza udostępnić wyrób na

W stosownych przypadkach Komisja może za pomocą

cje, w szczególności o niezgodności oraz o podjętych środ-

rynku;

aktów delegowanych zmienić ten okres dla określonych

kach naprawczych.

 dla wymienionych w wykazie zasadniczych cha-

rodzin wyrobów budowlanych na podstawie oczekiwa-

Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajo-

rakterystyk, co do których nie są deklarowane żad-

nej długości życia lub roli wyrobu budowlanego w obiek-

wego producenci dostarczają mu wszelkie informa-

ne właściwości użytkowe, litery „NPD” (właściwo-

tach budowlanych.

cje i dokumentację, niezbędne do wykazania zgodno-

ści użytkowe nieustalone; ang. No Performance De-

Producenci zapewniają istnienie procedur zapewnia-

ści danego wyrobu budowlanego z deklaracją właści-

termined);

jących utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowa-

wości użytkowych i z innymi mającymi zastosowanie

 jeżeli dla danego wyrobu budowlanego wydano eu-

nych właściwości użytkowych wyrobu. Odpowiednio

wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządze-

ropejską ocenę techniczną, właściwości użytkowe

uwzględniane są zmiany w typie wyrobu oraz w ma-

niu, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu. Na

tego wyrobu budowlanego, wyrażone w poziomach

jących zastosowanie zharmonizowanych specyfikacjach

żądanie tego organu współpracują z nim we wszel-

lub klasach, lub w sposób opisowy, w odniesieniu

technicznych. Producenci – w stosownych przypadkach

kich działaniach podjętych w celu usunięcia zagro-

do wszystkich zasadniczych charakterystyk zawar-

w odniesieniu do zapewnienia dokładności, wiarygod-

żeń, jakie stwarzają wyroby budowlane wprowadzone

tych w odnośnej europejskiej ocenie technicznej.

ności i stałości deklarowanych właściwości użytkowych

przez nich do obrotu. 

wania lub zastosowań;

 właściwości użytkowe tych zasadniczych charakte-

Producenci, którzy uznają lub mają powody, by uważać,
że wprowadzony przez nich do obrotu wyrób budowlany
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