
Konsekwencje wynikające z Rozporządzenia dot. Konstrukcyjnych 
Wyrobów Budowlanych (CPR) 
 

 Obowiązki producenta 

Rozporządzenie dot. Konstrukcyjnych Wyrobów Budowlanych (CPR) zmienia znaczenie 

oznakowania CE. W przyszłości producenci staną się tak samo odpowiedzialni 

za zagwarantowanie właściwości materiałów zawartych w Deklaracji Właściwości 

Użytkowych (DoP) jak i odpowiednie europejskie organy legislacyjne. 

Od 1 lipca 2013 roku producent sporządza Deklarację Właściwości Użytkowych (techniczny 

dokument oceny i weryfikacji trwałości materiału) do każdego konstrukcyjnego wyrobu, który 

podlega zharmonizowanym standardom oraz do każdego wyroby, który podlega Europejskiej 

Aprobacie Technicznej (ETA). 

 Deklaracja Właściwości Użytkowych zastępuje Deklaracje Zgodności – 
oznakowanie CE. 

Poprzez Deklarację Właściwości Użytkowych producent deklaruje i staje się odpowiedzialny 

za trwałość wyrobów w stosunku do zadeklarowanych właściwości.  

Deklaracja Właściwości Użytkowych może być dostarczona w formie drukowanej 

lub elektronicznej (np. poprzez e-maila czy poprzez inne nośniki elektroniczne). Jednak 

wersja drukowana powinna być zawsze dostępna na życzenie klienta. Komisja Europejska 

w późniejszym terminie zamieści na swojej stronie internetowej informacje na temat 

szczegółów, co do warunków dostarczania Deklaracji Właściwości Użytkowych. 

Oprócz przedłożenia Deklaracji Właściwości Użytkowych wyrobu, producent zobligowany 

jest także do dostarczenia wszystkich innych informacji dotyczących cech i właściwości 

materiału. Dodatkowo obowiązkiem producenta jest także dostarczenie w Karcie 

Charakterystyki instrukcji i informacji dotyczących bezpieczeństwa wyrobu. 

 Karty Charakterystyk oraz pozostałe dokumenty pozostają niezmienione 
i dostępne. 

Jeżeli już posiadają Państwo kopie tych dokumentów, nie ma potrzeby, aby jeszcze raz 

o nie prosić producentów. 

Istnieje możliwość, aby wprowadzić wyroby spełniające nowe wymogi przed wejściem 

w życie Rozporządzenia z 1 lipca 2013. 



Od dnia 1 lipca 2013 wszystkie konstrukcyjne wyroby wprowadzane na rynek, muszą być 

zgodne z Rozporządzeniem dot. Konstrukcyjnych Wyrobów Budowlanych (CPR). 

Rozporządzenia CPR wprowadza trzy zmiany: 

 Sporządzenie do wyrobów konstrukcyjnych Deklaracji Właściwości Użytkowych, 

 Nowe oznaczenie CE zostanie ustalone, 

 Właściwości wyrobu podlegają ocenie i weryfikacji. 

 

 Firma Kaimann gwarantuje zgodność etykiety, oznakowania CE oraz Deklaracji 
Właściwości Użytkowych. 
 

 Obowiązki sprzedawców detalicznych 

Wspominane uzgodnienia zostały podjęte po to, by zapewnić wygodne przejście 

od wytycznych do regulacji: 

 Nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych czynności na rynku materiałów 

konstrukcyjnych, 

 Deklaracja Właściwości Użytkowych stworzona na bazie deklaracji zgodności 

i certyfikatu, 

 Deklaracja Właściwości Użytkowych jako podstawowa dokumentacja techniczna, 

 Deklaracja Właściwości Użytkowych dla linii konstrukcyjnych wyrobów, 

 Jako wskazówki do Europejskiej Aprobacie Technicznej (ETA). 

 

 Zadania i obowiązki producentów, importerów, sprzedawców detalicznych 
oraz państw członkowskich 

Producent 

Definicja: Producentem jest każda osoba fizyczna lub prawna, która wytwarza wyroby 

konstrukcyjne lub która wytworzyła wyroby konstrukcyjne na własny koszt, oraz która 

sprzedaje wyroby pod swoim nazwiskiem lub nazwą. Zgodnie z Rozporządzeniem dot. 

Konstrukcyjnych Wyrobów Budowlanych (CPR) nie istnieje obowiązek posiadania siedziby 

głównej lub zakładu produkcyjnego na terenie Unii Europejskiej. 

Obowiązki producenta: 

 Sporządza Deklarację Właściwości Użytkowych, 

 Ustala nowe oznakowanie CE, 



 Musi zagwarantować, że specyfikacja właściwości wyrobu jest zgodna z Deklaracją 

Właściwości Użytkowych oraz z literaturą produktu, 

 Musi zagwarantować, że dokumentacja produktowa będzie przechowywana, przez co 

najmniej 10 lat; 

 Musi zagwarantować, że jego wyroby konstrukcyjne są identyfikowalne, 

 W razie niezgodności w opisie właściwości wyrobu konstrukcyjnego, producent 

zobligowany jest do wycofania produktu. W powyższym przypadku sprzedawca 

detaliczny zobligowany jest do poinformowania o tym klientów, którzy zakupili u niego 

wyroby. 

 Zobowiązany jest do ujawnienia informacji na prośbę organów publicznych, 

 Zgodnie z przepisami ma obowiązek dostarczenia dokumentów towarzyszących.  

Sprzedawca detaliczny 

Definicja: Sprzedawca detaliczny zaopatruje rynek Unii Europejskiej w wyroby konstrukcyjne. 

Zadania sprzedawcy detalicznego: 

 Skontrolowanie, czy znak CE został poprawnie wprowadzony, 

 Sprawdzenie specyfikacji z opisem produktu, 

 Zweryfikowanie numeru wyrobu z Deklaracją Użyteczności Produktu. 

Obowiązki sprzedawcy detalicznego: 

 Jeżeli sprzedawca detaliczny sprzedaje wyroby konstrukcyjne w swoim imieniu albo 

zmienia wyroby konstrukcyjne w taki sposób, że Deklaracja Właściwości Użytkowych 

producenta nie może być zastosowana, zobowiązany jest zastosować się 

do wszystkich obowiązków oczekiwanych od producenta, 

 W przypadku dostawy wyrobów konstrukcyjnych to innego państwa członkowskiego, 

sprzedawca może prosić producenta o dostarczenie Deklaracji Właściwości 

Użytkowych oraz pozostałej dokumentacji towarzyszącej w odpowiednim języku 

narodowym, 

 Jeżeli wyrób konstrukcyjny nie posiada właściwości zadeklarowanych w Deklaracji 

Właściwości Użytkowych, sprzedawca detaliczny zobligowany jest do zgłoszenia tego 

odpowiednim organom urzędowym (np. organom nadzoru rynku).  


