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Rozporządzenie nr 305/2011  

• Uchyla Dyrektywę 89/106/EWG  (o wyrobach 

budowlanych) 

• Ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do 

obrotu wyrobów budowlanych 



Ład regulacyjny UE jest 
formułowany poprzez Dyrektywy 
oraz Rozporządzenia PE i Rady UE 

• Celem Dyrektywy jest zbliżenie przepisów państw 

członkowskich w odniesieniu do określonej problematyki 

• Rozporządzenie (PE i Rady UE) jest prawem 

bezpośrednio obowiązującym we wszystkich krajach 

członkowskich UE 

• Rozporządzenie (PE i Rady UE) może zawierać 

upoważnienie dla Komisji Europejskiej do wydawania 

aktów delegowanych 



Najważniejsze zmiany wynikające 
z Rozporządzenia nr 305/2011  

• Obowiązek deklaracji właściwości użytkowych (a nie 

deklaracji zgodności) 

• Zmiany w systemie oceny i weryfikacji właściwości 

użytkowych 

• Nałożenie obowiązków na importerów i dystrybutorów 



• Określenie dodatkowego (nr 7) wymagania podstawowego 

dotyczącego zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych 

• Zmiany w treści wymagań podstawowych nr 3, 4 i 6 

• Procedury uproszczone (niestety?) 

• Utworzenie punktów kontaktowych ds. wyrobów budowlanych 

 

Najważniejsze zmiany wynikające 
z Rozporządzenia nr 305/2011. cd  



Ważniejsze definicje 
(słowniczek) 

• Zasadnicze charakterystyki, czyli te cechy wyrobu, 

które odnoszą się do wymagań podstawowych 

dotyczących obiektów budowlanych 

• Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego 

oznaczają właściwości odnoszące się do ww. 

zasadniczych charakterystyk i wyrażone w sposób 

skwantyfikowany lub opisowy 

• JOT - jednostki oceny technicznej wyznaczane przez 

państwa członkowskie 



• EDO (Europejski Dokument Oceny) oznacza dokument 

przyjęty przez organizację utworzoną przez jednostki 

oceny technicznej (odpowiednik ETAG) 

• EOT (Europejska Ocena Techniczna) oznacza 

udokumentowaną ocenę, zgodną z EDO, właściwości 

użytkowych (odpowiednik Europejskiej Aprobaty) 

• zharmonizowane specyfikacje techniczne to 

zharmonizowane normy i europejskie dokumenty oceny 

(EDO) 

 

Ważniejsze definicje 
(słowniczek) cd. 



Obowiązki przedsiębiorców 

• Deklaracja właściwości użytkowych nie jest deklaracją zgodności 

(ze specyfikacją techniczną). Jest informacją o właściwościach 

użytkowych wyrobu, za którą producent ponosi odpowiedzialność 

• Odpowiedzialność odnosi się tylko do wskazanych (wybranych ze 

specyfikacji) przez producenta właściwości. Dla pozostałych 

producent wykorzystuje opcję NPD 

• Wystawienie deklaracji właściwości użytkowych jest obligatoryjne, 

jeśli dla wyrobu istnieje norma zharmonizowana, lub producent dla 

swego wyrobu uzyskał Europejską Ocenę Techniczną (EOT), 

wydaną w zgodzie z EDO 

• Istnienie EDO (dla danego wyrobu) nie oznacza, że każdy 

producent tego wyrobu musi uzyskiwać EOT, ale wtedy nie może 

go znakować CE. 

 



• Kopia deklaracji właściwości jest dołączana do każdego 

wyrobu udostępnianego na rynku, ale do partii wyrobu 

dostarczanej do jednego użytkownika wystarcza jedna 

kopia, 

• Kopie deklaracji właściwości dostarcza się w formie 

papierowej albo drogą elektroniczną, 

• Komisja Europejska otrzymała prawo (akt delegowany) 

do określenia warunków na jakich deklaracja będzie 

mogła być udostępniana na stronie internetowej, 

Obowiązki przedsiębiorców, cd. 



• Importerzy zapewniają, aby wyrobowi oznakowanemu CE 

towarzyszyła dokumentacja, która uprawnia do znakowania 

CE. Ponadto umieszczają swoje dane (nazwa i adres) na 

wyrobie lub (gdy to niemożliwe) na opakowaniu 

• Dystrybutorzy zapewniają, aby wyrobowi oznakowanemu CE 

towarzyszyła dokumentacja, która uprawnia do znakowania 

CE. Ponadto ponoszą odpowiedzialność za właściwe (nie 

wpływające niekorzystnie na właściwości użytkowe) 

przechowywanie i transportowanie wyrobu 

 

Obowiązki przedsiębiorców, cd. 



• Wszystkie podmioty gospodarcze (producent, importer, 

dystrybutor) muszą na żądanie organu nadzoru rynku 

umożliwić zidentyfikowanie podmiotów (tylko 

gospodarczych), które dostarczyły i którym dostarczono 

wyrób 

 

Obowiązki przedsiębiorców, cd. 



Rynek 

• Państwa członkowskie nie zakazują, ani nie utrudniają 

udostępniania i stosowania wyrobów oznakowanych CE, 

ale … pod warunkiem, że deklarowane właściwości 

użytkowe są zgodne z wymaganiami (jeśli istnieją) w 

danym kraju dla wskazanego zastosowania 

• Sposób organizacji, a zatem skuteczność działania 

organu nadzoru rynku określają państwa członkowskie 



Przepisy przejściowe 

• Wyroby wprowadzone po raz pierwszy do obrotu przed 1 lipca 2013 

roku (na podstawie dyrektywy 89/106 EWG) uznaje się jako 

wprowadzone zgodnie z rozporządzeniem 

• Producenci mogą wydać DWU na podstawie certyfikatu zgodności lub 

deklaracji zgodności wydanych przed 1.07.2013 zgodnie z Dyrektywą 

89/106/EWG 

• Wytyczne do europejskich aprobat technicznych (ETAG), opublikowane 

przed dniem 1 lipca 2013 r. zgodnie z art. 11 dyrektywy 89/106/EWG, 

mogą być stosowane jako europejskie dokumenty oceny (EDO) 

• Producenci i importerzy mogą wykorzystywać europejskie aprobaty 

techniczne (ETA) wydane zgodnie z art. 9 dyrektywy 89/106/EWG 

przed dniem 1 lipca 2013 r. jako europejskie oceny techniczne (EOT) 

do końca okresu ważności tych aprobat 


