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W związku z wątpliwościami dotyczącymi znakowania wyrobów budowlanych będących
elementami systemów ociepleń oraz w nawiązaniu do wystąpienia z dnia 17 listopada
2016 r., uprzejmie wyjaśniam co następuje.
Ze względu na specyfikę występujących na rynku wyrobów będących elementem
zestawów możliwe jest istnienie różnych konfiguracji wyrobów/zestawów:
 wyrób jest samodzielnym wyrobem budowlanym podlegającym oznakowaniu CE
i jednocześnie jest elementem zestawów podlegających oznakowaniu CE i/lub
znakiem budowlanym,
 wyrób nie jest samodzielnym wyrobem budowlanym, ale jest elementem
zestawów podlegających oznakowaniu CE i/lub znakiem budowlanym,
 wyrób jest samodzielnym wyrobem budowlanym podlegającym oznakowaniu
znakiem budowlanym i jednocześnie jest elementem zestawów podlegających
oznakowaniu CE i/lub znakiem budowlanym.
Zarówno w przypadku wyrobów oznakowanych CE, jak i wyrobów podlegających
znakowaniu znakiem budowlanym, wymagana przepisami informacja towarzysząca
oznakowaniu powinna być umieszczana wraz z oznakowaniem. W przypadku, jeśli
wielkość czy charakter wyrobu nie pozwalają na umieszczenie oznakowania wraz
z informacją towarzyszącą na wyrobie, może być ono umieszczone na etykiecie,
opakowaniu czy dokumentach towarzyszących (por. art. 9 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE L 88
z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966).

ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa

Na danym wyrobie budowlanym, w zależności od sytuacji, wymagane jest
umieszczanie odpowiednich informacji identyfikujących dany wyrób oraz oznakowania
lub oznakowań wraz z informacjami towarzyszącymi.
Rozpatrując możliwe przypadki różnych konfiguracji wyrobów/zestawów, w pierwszej
kolejności należy wskazać na różnice pomiędzy oznakowaniem wyrobów będących
zarówno samodzielnymi wyrobami budowlanymi i elementami zestawów, a wyrobami
będącymi wyłącznie elementami zestawów.
W przypadku wyrobów budowlanych będących samodzielnym wyrobem budowlanym
konieczne jest przede wszystkim umieszczenie na tym wyrobie oznakowania, wraz
z informacją towarzyszącą, odnoszącego się do tego samodzielnego wyrobu, co
stanowi m.in. potwierdzenie prawidłowości wprowadzenia go do obrotu. W przypadku,
jeśli dany wyrób budowlany jest również elementem zestawu, można umieścić na nim
informację towarzyszącą odnoszącą się do zestawu.
Jeśli w przypadku samodzielnego wyrobu i jednoczesnego elementu zestawu nie ma
możliwości umieszczenia wszystkich wymaganych oznakowań i informacji na wyrobie,
powinna się na nim znaleźć przede wszystkim: identyfikacja samodzielnego wyrobu
oraz jego oznakowanie, wraz z informacją towarzyszącą, oraz identyfikacja zestawów,
których częścią składową jest dany wyrób (możliwe jest wskazanie jakiego rodzaju
oznakowaniu podlega dany zestaw). W takiej sytuacji pełna informacja towarzysząca
wraz z właściwym oznakowaniem powinny być zawarte w dokumentach
towarzyszących.
W przypadku udostępniania na rynku wyrobów budowlanych w postaci kompletnych
zestawów (składających się ze wszystkich elementów), przedsiębiorca powinien
dysponować również pełną dokumentacją wymaganą przepisami prawa, w tym
deklaracją właściwości użytkowych.
Natomiast w przypadku wyrobu, który nie jest samodzielnym wyrobem budowlanym,
a występuje na rynku wyłącznie jako element zestawu, powinna się na nim znaleźć
informacja identyfikująca dany wyrób jako element zestawu oraz, o ile istnieje
techniczna możliwość umieszczenia na wyrobie, oznakowanie zestawu wraz
z informacją towarzyszącą.
Należy podkreślić, że we wszystkich konfiguracjach konieczna jest jednoznaczna
identyfikacja wyrobu (samodzielnego wyrobu i/lub elementu zestawu) oraz
jednoznaczne rozdzielenie występujących jednocześnie oznakowań i informacji mu
towarzyszących.
Jednocześnie informuję, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie
jest wiążące dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.
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