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Z godnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy (UE) nr 305/2011 (CPR) [1],
wszystkie wyprodukowane po

1 lipca 2013 r. wyroby budowlane, na
które istnieją normy zharmonizowane,
powinny być wprowadzane do obrotu
wraz z deklaracją właściwości użytko-
wych (DoP) [2]. Deklarację tę wystawia
producent, a jej wzór zamieszczony zo-
stał w załączniku III do CPR.

Jednym z podstawowych celów
wprowadzenia CPR były zmiany
w sposobie przekazywania informacji
o właściwościach wyrobów budowla-
nych. Jednak wzór DoP zamieszczony
w załączniku III do CPR okazał się dla
wielu producentów trudny w zastoso-
waniu. Często potrzebne były szkole-
nia i instrukcje dotyczące prawidłowe-
go sporządzania DoP. Należy podkre-
ślić, że w przypadku producentów wy-
robów z betonu komórkowego nie by-
ło istotnych uwag. Nie minął rok, a do
CPR już wprowadzono poprawki. Zo-
stały opublikowane rozporządzenia de-
legowane [3, 4, 5]. Ostatnie z nich [5]
dotyczy wzoru, jaki należy stosować
przy sporządzaniu deklaracji właści-
wości użytkowych wyrobów budowla-
nych.

Oczywiście nadal w DoP producent
powinien podawać odbiorcy wiarygod-
ne i wyczerpujące informacje pozwala-
jące na proste i jednoznaczne tech-
nicznie ocenienie właściwości oraz
sposobu zastosowania wyrobu. W roz-
porządzeniu delegowanym nr 574 [5],

oprócz załącznika zawierającego no-
wy wzór DoP, jest również instrukcja
sporządzania deklaracji właściwości
użytkowych. Biorąc pod uwagę za-
strzeżenia, jakie były wcześniej zgła-
szane, uznano, że sporządzający DoP
może zastosować inny jej układ niż
określono we wzorze, a więc może po-
łączyć poszczególne punkty, przedsta-
wić je w innej kolejności lub pominąć te,
które nie dotyczą danego wyrobu. Mo-
że również przedstawić poszczególne
punkty bez numeracji lub w tabelach.
Dopuszczono też wydanie jednej DoP
dla kilku wersji typu wyrobu, ale musi
to być przedstawione w sposób czytel-
ny i jednoznaczny. Konieczne jest
wówczas odrębne podanie następują-
cych informacji dla każdej wersji wyro-
bu: numeru DoP, kodu identyfikacyjne-
go (pkt 1) oraz deklarowanych właści-
wości użytkowych (pkt 7).

Numer deklaracji właściwości
użytkowych jest zamieszczany na ety-
kiecie z oznakowaniem CE i może po-
krywać się z niepowtarzalnym kodem
identyfikacyjnym typu wyrobu (pkt 1).

Pkt 1. Niepowtarzalny kod identy-
fikacyjny typu wyrobu. Aby jedno-
znacznie zidentyfikować wyrób objęty
DoP, producent powinien powiązać
każdy pojedynczy wyrób z odpowied-
nim typem wyrobu oraz określonym ze-
stawem jego poziomów lub klas użytko-
wych za pomocą niepowtarzalnego ko-
du identyfikacyjnego (jest to pkt 1 za-
równo w „starym”, jak i „nowym” wzorze
DoP). Zrezygnowano natomiast z pkt 2
„starego” wzoru deklaracji, ponieważ
uznano, że obowiązek umożliwienia
identyfikacji i śledzenia każdego poje-
dynczego wyrobu budowlanego przez
wskazanie przez producenta typu, par-

tii lub serii nie musi być realizowany
w DoP. Informacje te zawarte są na ety-
kiecie z oznakowaniem CE, dołączanej
do każdego wyrobu (w przypadku ele-
mentów murowych z betonu komórko-
wego do każdej palety z wyrobami).
Oczywiście w DoP może być zawarta
wskazówka o zamieszczeniu tej infor-
macji na etykiecie wyrobu.

Pkt 2. Zamierzone zastosowanie
lub zastosowania – pokrywa się
z pkt 3 „starego” wzoru.

Pkt 3. Producent – pokrywa się
z pkt 4 „starego” wzoru.

Pkt 4. Upoważniony przedstawi-
ciel – pokrywa się z pkt 5 „starego”
wzoru. W przypadku, gdy taki przed-
stawiciel nie istnieje, punkt ten należy
pominąć.

Pkt 5. System oceny i weryfikacji
stałości właściwości użytkowych –
pokrywa się z pkt 6 „starego” wzoru.

Pkt 6a. Norma zharmonizowana,
jednostka notyfikowana – wypełniany
jest wówczas, gdy DoP sporządzana jest
na podstawie normy zharmonizowanej.
W przypadku wyrobów z autoklawizo-
wanego betonu komórkowego jest to
EN 771-4:2011 (PN-EN 771-4:2012) [6].
Należy również podać numer identyfika-
cyjny jednostki notyfikowanej wraz z na-
zwą w języku oryginalnym bez tłuma-
czenia. Punkt ten odpowiada pkt 7 „sta-
rego” wzoru, ale ograniczono informa-
cje, jakie są podawane.

Pkt 6b. Europejski dokument oce-
ny, europejska ocena techniczna,
jednostka ds. oceny technicznej i jed-
nostka notyfikowana – pokrywa się
z pkt 8 „starego” wzoru i wypełniany jest
wówczas, gdy DoP oparta jest na euro-
pejskiej ocenie technicznej. W przypad-
ku wyrobów z betonu komórkowego
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produkowanych w Polsce taka sytuacja
nie występuje, dlatego ten punkt jest po-
mijany.

Pkt 7. Deklarowane właściwości
użytkowe – pokrywa się z pkt 9 „sta-
rego” wzoru.

Pkt 8. Odpowiednia dokumentacja
techniczna lub specjalna dokumen-
tacja techniczna – należy włączyć do
deklaracji właściwości użytkowych
i wypełnić jedynie w przypadku zasto-
sowania odpowiedniej dokumentacji
technicznej lub specjalnej dokumenta-
cji technicznej, zgodnie z CPR [1],
w celu wskazania wymagań, z którymi
wyrób jest zgodny. Można przyjąć, że
w przypadku wyrobów z betonu komór-
kowego produkowanych w Polsce taka
sytuacja nie występuje, dlatego ten
punkt jest pomijany. Obecnie trwa pro-
ces dostosowywania norm zharmonizo-
wanych do CPR [1]. Dotyczy to również
normy EN 771-4. Jedną ze zmian bę-
dzie zamieszczenie wzoru DoP w za-
łączniku ZA.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 157 [3]
od 3 listopada 2013 r. zmieniły się za-
sady udostępniania deklaracji właści-
wości użytkowych. Producent może

zamieścić DoP na stronie internetowej
pod warunkiem spełnienia określonych
w [3] warunków:

a) zawartość DoP nie może być
zmieniana po jej udostępnieniu na stro-
nie internetowej;

b) strona internetowa, na której
znajduje się DoP, powinna być tak mo-
nitorowana i utrzymywana, aby zarów-
no strona internetowa, jak i DoP były
stale dostępne dla odbiorców;

c) każda DoP musi być dostępna dla
odbiorców nieodpłatnie przez okres
dziesięciu lat od momentu wprowadze-
nia wyrobu budowlanego do obrotu lub
przez inny okres, jeżeli zgodnie z CPR
[1] nastąpi taka zmiana;

d) odbiorcy otrzymają instrukcje do-
tyczące dostępu do strony interneto-
wej i DoP dostępnych na tej stronie.

Należy zaznaczyć, że deklaracje
właściwości użytkowych wydane przed
wejściem w życie (1 czerwca 2014 r.) roz-
porządzenia delegowanego nr 574 [5],
które są zgodne z rozporządzeniem
305 (CPR) [1] i pierwotnym załączni-
kiem do tego rozporządzenia, są pra-
widłowe i nie ma konieczności ich
zmiany.
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NR SS-ABK-2,5/500-590/240/100/Z-1 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
 

SS-ABK-2,5/500-590/240/100/Z 
 

- - -
/

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
 

ych i
zabezpieczonych przed przenikaniem wilgoci, 

jedno- i wielowarstwowych, z ociepleniem i bez ocieplenia, oporowych, piwnicznych 

3. Producent:  
 

86-

4. System 

System 2+ dla wszystkich zasadniczych charakterystyk 
 

5. Norma zharmonizowana:  
EN 771-4:2011 (PN-EN 771-4:2012) 
 

Jednostka notyfikowana: 

Instytut Cera
ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa  
 

6. e:

Charakterystyki zasadnicze u
Wymiary [mm] 

590 1,5 
S 100 1,5 

240 1,0 
1,0 
1,0 

TLMB 

Z z zamkiem 

(miejsce i data wystawienia) (

Charakterystyki zasadnicze u
Kategoria elementu murowego 

2,5 N/mm2

K 2,5
( ) 0,22 mm/m 

-EN 998-
C)

0,30 N/mm2

wykonanej z zaprawy do 
cienkich spoin: 
SOLBET 0.1 (SOLBET 0.2, 
SOLBET 0.7) 

W

wspornych 

0,23 N/mm2

W 0,21 N/mm2 

Euroklasa A1 

Absorpcja wody 
 

NPD 

;
ustalona wg PN-EN 1745:2012) 

5/10 

w stanie suchym 500 ) kg/m3

W ( 10,dry, S2) 0,13 W/mK 

( , 15 cykli) 

Substancje niebezpieczne 

Przykład deklaracji właściwości użytkowych wg nowego wzoru (strona 1 i 2)
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