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THE SYSTEM OF THE CE MARKING  
OF CONSTRUCTION PRODUCTS IN POLAND  

S t r e s z c z e n i e  

W artykule rozpatrzono funkcjonowanie systemu znakowania CE wyrobów budowlanych 
w Polsce. Przedstawiono ogólny model systemu i jego elementy składowe. Opracowano algo-
rytm postępowania prowadzący do oznakowania CE wyrobu budowlanego w systemach 2+ 
i 4, adekwatnych dla producentów kruszyw do betonu.  
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A b s t r a c t  

The paper summarizes the problem of the functioning of the CE marking of construction 
products in Poland. A general model of the system and its components have been presented. 
Developed was an algorithm of proceedings leading to a sign marking with the CE of the 
construction product in systems of 2 + and 4, adequate for use by producers of aggregates for 
concrete. 
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1. Wstęp 
 

Pomimo sześcioletniego okresu funkcjonowania w Polsce systemu znakowania wyro-
bów budowlanych znakiem CE, wielu producentów ma nadal problemy z ustaleniem za-
kresu działań własnych związanych z ich znakowaniem. W artykule rozpatrzono ogólny 
model funkcjonowania systemu znakowania CE wyrobów budowlanych ze szczególnym 
uwzględnieniem podsystemu wykonawczego jako elementu kluczowego dla realizacji pod-
stawowego celu działania całego systemu, którym jest wprowadzanie na rynek Unii Euro-
pejskiej wyrobów bezpiecznych i o właściwościach użytkowych odpowiednich do zakresu 
zastosowania. Ze względu na różnorodność wyrobów budowlanych i towarzyszących im 
rozwiązań technicznych dotyczących atestacji zgodności rozważania dotyczące podsystemu 
wykonawczego ograniczono do producentów kruszyw do betonu. 

 
 

2. Ogólny model systemu znakowania znakiem CE wyrobów budowlanych  
w Polsce 

 
System SCE znakowania CE wyrobów budowlanych w Polsce należy do systemów rze-

czywistych, działaniowych, z zachowaniem celowym. Jest to system złożony, w którym 
można wyodrębnić oddzielne podsystemy, a każdy z podsystemów składowych rozpatruje się 
również jako system złożony. Ogólny model systemu SCE da się zdefiniować następująco 

 
SCE = {SSCE, SW, SD, SI, WESSCE, WYSSCE, WESW, WYSW , IWE, IWY}  (1) 
 

gdzie:  
SSCE – system sterujący znakowaniem CE wyrobów budowlanych, 
SW – system wykonawczy, 
SD – sprzężenia decyzyjne w zakresie oznakowania CE, 
SI  – sprzężenia informacyjne w zakresie oceny skuteczności SW, 
WESSCE – wejście do SSCE, 
WYSSCE  – wyjście z SSCE, 
WESW – wejście do SW, 
WYSW – wyjście z SW, 
IWE – informacje o jakości wejścia do SW, 
IWY – informacje o jakości wyjścia do SW. 

 
Schemat modelu systemu SCE przedstawiono na rys. 1. W modelu wyodrębniono pod-

system sterujący i sterowany w aspekcie znakowania CE wyrobów budowlanych w Polsce. 
Strukturę systemu sterującego SSCE tworzą jego elementy składowe oraz relacje hierar-
chiczne, funkcjonalne i informacyjne między tymi elementami. 

 
 STR SSCE = {SD, SZD , SI, REL} (2) 
gdzie: 

STR SSCE – struktura SSCE, 
SD  – podsystem decyzyjny, 
SZD  – podsystem zapewnienia zdatności, 
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SI – podsystem informacyjny, 
REL – sprzężenia hierarchiczne, funkcjonalne, informacyjne pomiędzy ele-

mentami składowymi SCE.  

 
Rys. 1. Ogólny model systemu znakowania CE wyrobów budowlanych w Polsce 

Fig. 1. General model of the system of marking of CE of the construction products in Poland 
 

Podsystem decyzyjny SD odpowiada za kierowanie i nadzorowanie działania całego 
systemu. Do podstawowych zadań podsystemu SD należy również zapewnienie spójności 
dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych [8] z polskimi przepisami prawnymi w tym 
zakresie [5]. Wykaz najważniejszych przepisów prawnych interpretujących wymagania 
podstawowe dyrektywy budowlanej zawarto w [3].  

Podsystem zapewnienia zdatności SZD ma za zadanie nadzorować rynek wyrobów bu-
dowlanych ze znakiem CE oraz określać wytyczne postępowania dla producentów wystę-
pujących z wnioskiem do jednostek notyfikowanych o certyfikację wyrobów i/lub syste-
mów zakładowej kontroli produkcji (ZKP) oraz wykonanie wstępnych badań typu wyrobu 
w zakresie obowiązkowym lub dobrowolnym.  

Strukturę podsystemu SZD tworzą: Polski Komitet Normalizacyjny, organy uprawnione 
do nadzoru nad wprowadzanymi do obrotu wyrobami budowlanymi, Instytut Techniki 
Budowlanej i inne jednostki notyfikowane przez państwa członkowskie UE do uczestnic-
twa w ocenie zgodności tych wyrobów.  
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Polski Komitet Normalizacyjny odpowiada za wprowadzanie europejskich norm zhar-
monizowanych na wyroby budowlane do zbioru Polskich Norm [5].  

Instytut Techniki Budowlanej jest jedyną polską jednostką uprawnioną do wydawania 
europejskich aprobat technicznych [16].  

Organy wyspecjalizowane w sprawie kontroli wyrobów budowlanych to odpowiednio: 
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB), wojewódzki i powiatowy insepktor 
nadzoru budowlanego. Do obowiązków wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego 
należy [4,11]:  
– opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia GINB i Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów (PUOKiK) wojewódzkiego rocznego planu kontroli oraz 
okresowych planów kontroli wyrobów budowlanych ze znakiem CE;  

– prowadzenie kontroli wyrobów budowlanych ze znakiem CE oraz zlecanie badań próbek 
pobranych w toku kontroli; 

– udział w kontrolach prowadzonych przez GINB (na jego wezwanie); 
– prowadzenie postępowań administracyjnych I instancji w sprawie wprowadzonych do 

obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami oraz przekazywanie PU-
OKiK kopii wydanych decyzji;  

– wydawanie opinii o wyrobach budowlanych ze znakiem CE dla potrzeb organów celnych. 
W kompetencjach powiatowego inspektora nadzoru budowlanego znajduje się m.in. 

prowadzanie obowiązkowych kontroli budowy, których przedmiotem mogą być dokumenty 
stanowiące podstawę wykonywania robót budowlanych. Nakłada to na kierownika budowy 
obowiązek sprawdzania, czy dostarczane na plac budowy wyroby budowlane są właściwie 
oznaczone i czy towarzyszy im wystarczająca informacja określająca: producenta, właści-
wości, przeznaczenie i zakres zastosowania wyrobu budowlanego.  

Jednostki notyfikowane przez państwa członkowskie UE do udziału w ocenie zgodności 
wyrobów budowalnych to [8, 12]:  
– uprawnione do wykonywania badań wyrobów budowlanych laboratoria badawcze; 
– uprawnione do oceniania i akceptowania zakładowej kontroli produkcji oraz 

dokonywania selekcji i oceny wyrobów w fabrykach i na placach budów jednostki 
kontrolujące; 

– uprawnione do prowadzenia certyfikacji zakładowej kontroli produkcji i/lub certyfikacji 
wyrobów budowlanych jednostki certyfikujące.  
Wykaz jednostek notyfikowanych do dyrektywy budowlanej [8] wraz z zakresem noty-

fikacji jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, w zakładce Rynek 
Budowlany i Technika [24] oraz w [4, 14]. Producent ma możliwość skorzystania z usług 
jednostki notyfikowanej z siedzibą w dowolnym państwie członkowskim UE. Przykładowo 
certyfikację zakładowej kontroli produkcji (ZKP) dla kruszyw budowlanych mogą prze-
prowadzić: ITC (Instytut Badań i Certyfikacji z Czech), ITB (Instytut Techniki Budowlanej 
z siedzibą w Warszawie), IMBiGS (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skal-
nego z siedzibą w Warszawie). 

Podsystem informacyjny SI ma za zadanie monitorować zbieranie i przetwarzanie in-
formacji pomiędzy poszczególnymi podsystemami, w tym prowadzenie ogólnie dostępnego 
rejestru wyrobów budowlanych niezgodnych z wymaganiami podstawowymi [9]. Za 
ogólny nadzór nad prawidłowością działania podsystemu SI odpowiada PUOKiK. 

Podsystemem sterowanym w aspekcie znakowania CE wyrobów budowlanych jest pod-
system wykonawczy SW. Strukturę podsystemu SW tworzą elementarne systemy Swi, których 
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zadaniem jest rozpoczęcie działalności w zakresie dostaw budowlanych na rynek Unii Eu-
ropejskiej. Wykonując zadania wskazane przez podsystemy SD i SZD, podsystem SW odpo-
wiada za realizację podstawowego celu działania całego systemu SCE. Istotnym z punktu 
widzenia poprawności funkcjonowania jest więc jednoznaczne sprecyzowanie uprawnień, 
kompetencji i odpowiedzialności w przedmiotowym podsystemie.  

O ile bowiem swobodę organizacyjną w działaniu systemu sterującego SSCE ograniczają 
liczne rozwiązania techniczno-prawne (przepisy prawne, regulaminy organizacyjne, wy-
tyczne działania), o tyle nie stanowi to sine-non warunku w przypadku podsystemu SW. 
Przykładowo system zakładowej kontroli produkcji u producenta kruszywa do betonu jest 
oceniany przed pierwszym udostępnieniem kruszywa na rynku przez niezależny podmiot – 
notyfikowaną jednostkę certyfikującą tylko w jednym z dwóch, przewidzianych dla kru-
szyw budowlanych, systemów oceny zgodności (w systemie 2+). Nie dotyczy natomiast 
producenta kruszywa do betonu deklarującego zgodność swojego wyrobu w systemie 4, 
w którym nie jest wymagany udział niezależnej jednostki gwarantującej bezstronność 
oceny.  

 
 

3. Metodyka postępowania producenta przy znakowaniu CE wyrobu budowlanego  
w systemie 2+ i 4 

 
Spoczywająca na producencie odpowiedzialność za wprowadzenie na rynek Unii Euro-

pejskiej wyrobu budowlanego stwarzającego zagrożenie dla: życia, zdrowia, bezpieczeń-
stwa użytkowników obiektu i ochrony środowiska wymusza zdobycie określonej wiedzy na 
temat możliwych rozwiązań technicznych warunkujących zapewnienie odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa. Niezależnie od: rodzaju wyrobu budowlanego, jego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych i prawdopodobieństwa wystąpienia wad w procesie 
produkcji, obowiązki producenta w aspekcie oznakowania CE powinny być realizowane 
w sposób usystematyzowany i w ustalonej kolejności. Poniżej przedstawiono zasadnicze 
etapy związane z oznakowaniem CE wyrobu budowlanego:  
Etap 1. Ustalenie zasadności oznakowania CE wyrobu budowlanego. 
Etap 2. Zidentyfikowanie dokumentów określających właściwości wyrobu budowlanego 

na poziomie technicznym. 
Etap 3. Przygotowanie dokumentacji technicznej wyrobu budowlanego. 
Etap 4. Realizacja przewidzianej dla wyrobu budowlanego procedury atestacji zgodności. 
Etap 5. Wystawienie deklaracji zgodności WE i oznakowanie CE wyrobu budowlanego. 

Schemat postępowania producenta przy realizacji wyżej wymienionych etapów w sys-
temie 2+ i 4 przedstawiono na rys. 2. 

W etapie 1 realizowane są działania związane z ustaleniem zasadności oznakowania CE 
wyrobu budowlanego. Zgodnie z [8, 11] wyrób, który:  
– nie jest wprowadzany do obrotu handlowego na terenie UE lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego; 
– nie jest przeznaczony do wbudowania na stałe w obiekcie budowlanym podlegającym 

regulacjom jednego lub więcej państw członkowskich Unii Europejskiej; 
– nie przyczynia się do spełnienia co najmniej jednego z wymagań podstawowych  

dla obiektów budowlanych,  
mimo że wytwarzany w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, nie 
jest wyrobem budowlanym w rozumieniu dyrektywy budowlanej i ustawy o wyrobach 
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budowlanych [8,11], a zatem nie może być oznakowany znakiem CE. Producent zaintere-
sowany umieszczeniem znaku CE na swoim wyrobie jest zobowiązany do dokonania prze-
glądu aktualizowanego w kolejnych obwieszczeniach Ministra Infrastruktury wykazu man-
datów udzielonych przez KE na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych na 
wyroby budowlane oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych [15], a także do 
upewnienia się, czy jego wyrób nie figuruje w wykazie wyrobów niemających wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych1. Wyroby budowlane nieujęte w ww. wykazach nie 
podlegają oznakowaniu CE. W odniesieniu do kruszywa do betonu normą zharmonizowaną 
z dyrektywą dotyczącą wyrobów budowlanych [8] jest PN-EN 12620:2004 [19], która 
zastąpiła normę krajową PN-88/B 06712 – Kruszywa mineralne do betonu.  

Po ustaleniu celowości oznakowania wyrobu budowlanego znakiem CE producent po-
winien zidentyfikować wszystkie zagrożenia mogące mieć wpływ na niespełnienie wyma-
gań podstawowych i uwzględnić je na etapie projektowania i produkcji wyrobu. Przepro-
wadzona przez producenta analiza ryzyka powinna zostać włączona do dokumentacji tech-
nicznej wyrobu.  

Etap 2 obejmuje ciąg działań producenta związanych z identyfikacją wszystkich norm 
zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych mających zastosowanie do da-
nego wyrobu budowlanego. Zharmonizowane normy wyrobu to przyjęte przez Europejski 
Komitet Normalizacyjny (CEN) specyfikacje techniczne określające właściwości dla całego 
wachlarza wyrobów o ustabilizowanej i sprawdzonej przydatności w budownictwie, na 
podstawie których można uznać, że spełniają one wymagania podstawowe [4, 20]. Częścią 
składową normy zharmonizowanej na wyrób budowlany jest załącznik harmonizacyjny ZA, 
określający: powiązania normy zharmonizowanej z wymaganiami dyrektywy budowlanej, 
podział zadań związanych z oceną zgodności pomiędzy producenta i jednostkę notyfiko-
waną oraz sposób dokonania oznakowania. W odniesieniu do kruszywa do betonu wyma-
gania załącznika ZA, określone w normie PN-EN 12620:2004 [19] wymuszają na produ-
cencie zapoznanie się z wymaganiami normowymi w zakresie przeprowadzenia odpowied-
nich badań, ujętych w 5 grupach tematycznych: 
– PN-EN 932 – Badania podstawowych właściwości kruszyw; 
– PN-EN 933 – Badania geometrycznych właściwości kruszyw; 
– PN-EN 1097 – Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw; 
– PN-EN 1367 – Badania chemicznych właściwości kruszyw; 
– PN-EN 1744 – Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czyn-

ników atmosferycznych. 
Przyjęte przez KE zharmonizowane normy wyrobów są publikowane w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej z dwiema datami, przy czym:  
– pierwsza data określa termin opublikowania normy zharmonizowanej w języku krajo-

wym i jednocześnie rozpoczęcie tzw. okresu przejściowego, od którego producent może 
wykazywać zgodność swojego wyrobu z nową normą lub pozostać przy regulacjach 
krajowych, 

– druga data określa ostateczny termin wycofania ustaleń technicznych sprzecznych  
z normą zharmonizowaną. 

                                                           
1  Do ustalenia wykazu takich wyrobów, na wniosek właściwej jednostki aprobującej, uprawnienia 

posiada Minister Infrastruktury. 
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Dla kruszyw do betonu okres współistnienia normy zharmonizowanej i normy krajowej 
rozpoczął się w marcu 2003 r., a zakończył w czerwcu 2004 r. Od tego momentu, kruszywa 
objęte zakresem normy PN-EN 12620:2004 [19] muszą być znakowane znakiem CE. 

Drugim po normie zharmonizowanej dokumentem odniesienia w systemie znakowania 
CE wyrobów budowlanych jest jednostkowa specyfikacja w postaci europejskiej aprobaty 
technicznej. Według [4, 20, 13, 23] europejskie aprobaty techniczne, udzielane przez zrze-
szone w Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA) jednostki aprobujące, 
mogą dotyczyć wyrobów innowacyjnych lub o złożonej budowie, dla których nie opraco-
wano norm zharmonizowanych lub wyroby te różnią się od nich zasadniczo. Europejska 
aprobata techniczna może stanowić również rozwiązanie pośrednie do czasu opracowania 
normy zharmonizowanej [4, 8, 13, 24]. Europejskie aprobaty techniczne mają ujednoliconą 
formę i treść [9]. Mogą być wydawane na podstawie Wytycznych do Europejskich Aprobat 
Technicznych – ETAG (opracowywane w sytuacji, gdy istnieje wielu producentów wyrobu 
i należy spodziewać się wielu wniosków o wydanie europejskich aprobat technicznych) lub 
bez ETAG, ale po uzyskaniu zgody KE i na podstawie dokumentu Wspólnej Wykładni 
Procedur Oceny – CUAP (charakterystyka odwrotna) [4, 20, 23]. Wykaz zatwierdzonych 
Wytycznych EOTA producent wyrobu budowlanego może prześledzić na stronie 
internetowej Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych, w zakładce Endorsed 
ETAG’s, a wykaz wszystkich wyrobów, które uzyskały zgodę KE na udzielenie ETA bez 
ETAG – na tej samej stronie, w zakładce w zakładce ETA’s without ETAG [22]. Wykaz 
ważnych europejskich aprobat technicznych wraz z wytycznymi figuruje również na stronie 
internetowej ITB [23].  

W etapie 3. realizowane są działania związane z przygotowaniem dokumentacji tech-
nicznej wyrobu budowlanego. W skład dokumentacji technicznej powinny wchodzić: opis 
wyrobu z podaniem jego odmian asortymentowych i przeznaczenia oraz zakresu zastoso-
wania, charakterystyka techniczna wyrobu, instrukcja wbudowania wyrobu, informacje 
o systemie zakładowej kontroli produkcji, certyfikaty jednostek notyfikowanych (jeśli wy-
magane), informacje o przebiegu procesu produkcyjnego, recepturze i technologii produkcji 
danego wyrobu oraz raporty ze wstępnych badań typu [23].  

Zgodnie z [1, 4] wstępne badanie typu wyrobu budowlanego powinno uwzględniać pe-
łen zestaw badań wykonywanych w celu określenia właściwości pobranych próbek repre-
zentatywnych dla jego typu. We wstępnym badaniu typu producent wyrobu budowlanego 
deklaruje poziom lub klasę właściwości użytkowych, które wyrób osiągnął w badaniu (gdy 
taka klasyfikacja została ustalona przez KE), zawsze w połączeniu z przewidywanym za-
stosowaniem wyrobu. Według [3, 4, 12, 21] wykonanie wstępnego badania typu może 
należeć do obowiązków notyfikowanego laboratorium (system 2+) lub producenta (system 
4) i obejmować swoim zakresem: badanie próbek pobranych zgodnie z ustalonym planem, 
badanie wyrobu gotowego lub badanie sondażowe.  
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Rys. 2. Schemat postępowania producenta prowadzący do oznakowania CE wyrobu budowlanego 

w systemach 2+ i 4 

Fig. 2. The scheme of proceedings of manufacturer leading to the marking with CE of the 
construction product in system of 2+ and 4 
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Rys. 3. Schemat postępowania producenta prowadzący do oznakowania CE wyrobu budowlanego 
w systemach 2+ i 4 

Fig. 3. The scheme of proceedings of manufacturer leading to the marking with CE of the 
construction product in systems of 2+ and 4 
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dukcyjnego, uzyskanie certyfikatu ZKP 
(w systemie 2+) 

Udokumentowanie badań typu wyrobu (system 4), wystawienie deklaracji zgodności WE  
i oznakowanie CE wyrobu budowlanego 
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technicznej
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administracyjnych państwa przeznaczenia wyrobu budowlanego 

Zorganizowanie i wdrożenie ZKP 

KONIEC 
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W odniesieniu do kruszywa do betonu przygotowywanego do zastosowania w budyn-
kach, drogach i innych obiektach budowlanych, wstępne badanie typu powinno uwzględ-
niać badanie właściwości określonych w tablicy ZA.1a normy PN-EN 12620 [19], mają-
cych wpływ na spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane. Wskazane 
badania obejmują w kolejności: kształt, wymiar i gęstość ziaren, obecność zanieczyszczeń, 
odporność na rozdrabnianie/kruszenie, odporność na polerowanie/ścieranie abra-
zyjne/ścieranie, skład/zawartość, stałość objętości, nasiąkliwość, substancje niebezpieczne 
(w tym promieniowanie radioaktywne) oraz trwałość (zamrażanie/rozmrażanie, reaktyw-
ność alkaliczno-krzemionkowa). W odniesieniu do wszystkich właściwości określonych 
w tablicy w tablicy ZA.1a poziomy wymagań pozostawiono bez określenia. W uzasadnio-
nych przypadkach producent kruszywa do betonu może również wystąpić o wydanie euro-
pejskiej aprobaty technicznej zgodnie z wymaganiami ITB lub innej jednostki aprobującej. 
Wstępne badanie typu powinno być wykonane przed pierwszym udostępnieniem kruszywa 
na rynku UE oraz każdorazowo, gdy: rozpoczynana jest eksploatacja nowego złoża, pro-
dukcja nowego asortymentu lub w procesie przeróbczym wystąpiły zmiany mogące 
wpłynąć na zmianę właściwości użytkowych kruszywa [1, 4, 6]. 

Stosownie do przewidzianych procedur zaświadczania zgodności dla kruszyw [10], 
sprawdzenia w ramach wstępnego badania typu mogą być prowadzone przez samego pro-
ducenta – w jego laboratorium zakładowym lub w laboratorium notyfikowanym, gdy pro-
ducent nie dysponuje stosownymi możliwościami technicznymi. Każdorazowo musi on 
jednak zadbać o zapewnienie wymaganej wiarygodności uzyskanych wyników poprzez 
wykonywanie badań na próbkach z tej samej partii kruszywa (jeżeli tak określono), odpo-
wiednie oznakowanie próbek używanych w badaniach oraz zapewnienie ich reprezentatyw-
ności [17, 18, 20]. Racjonalne kryteria wyboru, notyfikowanego laboratorium badawczego 
to: zdolność danej jednostki do przejęcia odpowiedzialności za pracę wykonaną w ramach 
zlecenia (posiadane wyposażenie pomiarowe, personel o kwalifikacjach odpowiednich do 
wykonywanych badań) oraz względy ekonomiczne.  

Na okoliczność pobrania próbek kruszywa do badań powinien zostać sporządzony pro-
tokół określający [17, 21]: 
– dane identyfikujące sprawozdanie z pobrania próbek; 
– znaki identyfikacyjne próbek i powołanie się na plan pobierania próbek (jeśli wyma-

gane); 
– datę, miejsce pobrania próbek lub identyfikację partii; 
– liczbę i wielkość próbek; 
– rodzaj uziarnienia i wielkość partii magazynowej lub produkcyjnej; 
– nazwę producenta i zakład, w którym produkowane jest kruszywo; 
– sposób identyfikacji wyrobu budowlanego według specyfikacji technicznej; 
– oznakowanie wyrobu przez producenta; 
– datę, miejsce, nazwisko pobierającego oraz numer rejestracyjny jednostki notyfikowanej 

(jeśli zasadne). 
Wyniki wstępnych badań typu, niezależnie od źródła pochodzenia (producent ubiega-

jący się o oznakowanie CE wyrobu budowlanego, strona trzecia), muszą zostać udoku-
mentowane w stosownym raporcie. Raport z badań wyrobu [4, 20] powinien zawierać co 
najmniej informacje dotyczące:  
– nazwy producenta i zakładu produkcyjnego;  
– identyfikacji wyrobu budowlanego;  
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– pobierania próbek, personelu uczestniczącego w badaniu, zastosowanych metod badaw-
czych, oznaczenia jednostki i personelu wykonującego badanie; 

– datę i miejsce badania, wyniki badań; 
– datę i miejsce sporządzenia raportu; 
– numer rejestracyjny jednostki notyfikowanej wraz z podpisem i pieczątką kierownika 

laboratorium (jeśli wymagane).  
Kompletny raport ze wstępnego badania typu zawierający wszystkie raporty cząstkowe 

z laboratorium notyfikowanego i/lub badań własnych producenta powinien znaleźć się 
w dokumentacji technicznej wyrobu. Producent jest zobowiązany przechowywać taki raport 
przez minimum 5 lat i do momentu zakończenia produkcji danego typu wyrobu oraz 
okazywać organom nadzoru rynku na ich żądanie [20]. 

Etap 4. obejmuje ciąg działań producenta związanych z przeprowadzeniem ustalonej  
w decyzji KE procedury atestacji wyrobu budowlanego. Podstawą przeprowadzenia atesta-
cji jest wdrożona zakładowa kontrola produkcji (ZKP) uwzględniająca organizację  
i wyposażenie laboratorium badania jakości wyrobu. Zakres dokumentacji ZKP, składającej 
się z księgi kontroli produkcji i procedur systemowych, opracowanych według zasad poda-
nych w dokumencie odniesienia, powinien być zgodny z deklarowanym zastosowaniem 
wyrobu i zawierać co najmniej: wymagania dla wyrobu wynikające ze specyfikacji tech-
nicznej, wymagania dla surowców i komponentów, wymagania dla wyrobu na poszczegól-
nych etapach produkcji, ewentualne wymagania dotyczące warunków środowiskowych, 
związanych z produkcją i magazynowaniem wyrobu [21]. Podstawowa procedura bazuje na 
deklarowaniu zgodności kruszywa z wymaganiami załącznika ZA normy PN-EN 
12620:2004 [4, 19] przy udziale notyfikowanego laboratorium i jednostki certyfikującej 
zakładową kontrolę produkcji (system 2+) lub przez samego producenta (system 4).  

W systemie 4, właściwym dla kruszyw przeznaczonych do zastosowań niewymagają-
cych wysokiego poziomu bezpieczeństwa (np. kruszywa naturalne), producent potwierdza 
zgodność wyrobu z normą zharmonizowaną przez wykonanie wstępnego badania typu oraz 
zapewnia ciągłość tej zgodności przez wdrożenie zakładowej kontroli produkcji (ZKP). 

W systemie 2+, odpowiednim dla kruszywa przeznaczonego do zastosowań wymagają-
cych wysokiego poziomu bezpieczeństwa (np. kruszywa łamane wysokiej wytrzymałości), 
producent potwierdza zgodność produkowanego kruszywa z wymaganiami załącznika ZA 
normy PN-EN 12620:2004 [19] poprzez wykonanie wstępnego badania typu, wdrożenie 
zakładowej kontroli produkcji (ZKP) i wykonanie badań odpowiadających ustalonemu 
planowi analizy próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, a notyfikowana jednostka 
certyfikująca – poprzez wydanie certyfikatu zakładowej kontroli produkcji – dokonanie 
wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i ZKP oraz zapewnienie ciągłego nad nią  
nadzoru.  

Specyficzne wymagania dotyczące bezpieczeństwa mogą być definiowane w prawo-
dawstwie państw członkowskich Unii Europejskiej, przepisach i postanowieniach admini-
stracyjnych i mogą się różnić w zależności od miejsca przeznaczenia wyrobu budowlanego 
[6]. Konieczność zastosowania przez producenta określonej procedury oceny zgodności 
może wynikać z wymagań zamawiającego lub projektanta obiektu budowlanego, określo-
nych w specyfikacji technicznej lub dokumentacji projektowej. Wymagania te będą wów-
czas wiążące dla wykonawcy robót budowlanych odbierającego kruszywo od producenta.  



130 

W etapie 5. są realizowane działania związane z przygotowaniem deklaracji zgodności 
WE uprawniającej producenta do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem CE i wpro-
wadzenia go do obrotu handlowego na całym obszarze gospodarczym UE.  

Producent wystawia deklarację zgodności WE jednokrotnie, a jej treść pozostaje ważna 
dopóki:  
– jest zachowana aktualność zharmonizowanego ustalenia technicznego; 
– wyrób budowlany spełnia wymagania dokumentu odniesienia; 
– nie uległ zmianie jego typ, warunki i miejsce produkcji oraz system zakładowej kontroli 

produkcji.  
Wykaz wymaganych informacji towarzyszących oznakowaniu CE określono w Rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
[6] oraz w dokumencie UE dotyczącym budownictwa wydanym przez ITB [6]. 

 
 

4. Podsumowanie 
 

System znakowania CE wyrobów budowlanych w Polsce jest systemem złożonym pod 
względem strukturalnym i tworzących go relacji wewnętrznych. Podstawowym celem 
funkcjonowania systemu jest zapewnienie dopuszczania do obrotu towarowego na obszarze 
gospodarczym UE jedynie wyrobów bezpiecznych i o właściwościach użytkowych odpo-
wiednich do zakresu zastosowania. Obiekt budowlany może zagrażać bezpieczeństwu 
i zdrowiu jego użytkowników nie tylko wówczas, gdy został niewłaściwie zaprojektowany 
lub wykonany, ale również w sytuacji, gdy do jego wznoszenia użyto niewłaściwych wyro-
bów. Umieszczenie znaku CE na wyrobie budowlanym musi być zawsze poprzedzone 
dokonaniem badań i oceny wyrobu według ściśle określonych procedur badawczych zwa-
nych systemami oceny zgodności. O tym, który z systemów ma zastosowanie dla danego 
wyrobu budowlanego, decyduje zapis w jego zharmonizowanym ustaleniu technicznym, 
z którego wynika również podział obowiązków związanych z atestacją zgodności pomiędzy 
producenta i stronę trzecią – uprawnioną jednostkę notyfikowaną. Z analizy tych wymagań 
wynika, że w najgorszej sytuacji są producenci dokonujący oceny zgodności produkowa-
nych przez siebie wyrobów w systemie 4, w tym również producenci kruszywa do betonu 
przeznaczonego do zastosowań niewymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 
Przedmiotowy system opiera się bowiem na działaniach własnych producenta, za które 
ponosi on pełną odpowiedzialność, niezależnie czy produkuje, bada, pakuje i etykietuje 
swój wyrób samodzielnie, czy niektóre z tych czynności zleca podwykonawcom. Przedsta-
wiony w artykule algorytm postępowania powinien ułatwić zgodne z wymaganiami Unii 
Europejskiej znakowanie CE wyrobów budowlanych opierające się na deklaracji własnej 
producenta.  
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