
 
         Kluczbork,  12.06.2017 

 
Odbiorcy produktów  
P.V. Prefabet Kluczbork S.A. 
 

  
dotyczy:  stanu prawnego w zakresie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu  oraz ich znakowania 
    znakiem CE oraz B 
 

 

 

P.V. Prefabet Kluczbork S.A. informuje, iż zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 

- Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016, poz.542), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen 

technicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1968), 

- Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r . (Dz.U. Nr 92, poz. 881) wraz z późniejszymi 

zmianami  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym  (Dz.U. z 2016, poz. 1966), 

system wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych zgodnych z Rozporządzeniem 305/2011 tj.  

deklarowaniu zgodności z normami zharmonizowanymi PN- EN (np. PN EN 1916, PN EN 1917) i oznakowaniu 

wyrobów znakiem CE nie uległ zmianie, a wszystkie dotychczas wydane przez P.V. Prefabet Kluczbork S.A  

deklaracje właściwości użytkowych  oraz informacje towarzyszące oznakowaniu CE są obowiązujące.  

W zakresie wydanych  deklaracji właściwości użytkowych oraz  znakowania wyrobów znakiem CE nie 

wprowadzono żadnych zmian. 

Zmiany dotyczą wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w systemie krajowym podlegającym 

znakowaniu znakiem budowlanym „B”, w których dokumentem odniesienia są  aprobaty techniczne oraz  

aktualne normy krajowe. 

Z dniem 1 stycznia 2017 roku  nie są wydawane ani przedłużane Aprobaty Techniczne, a w ich miejsce 

wprowadzone zostały Krajowe Oceny  Techniczne  (KOT).  Aprobaty wydane przed 01.01. 2017 r. zachowują 

swoją ważność do wskazanej w aprobacie daty ich ważności. Po tym terminie ważność aprobaty nie będzie 

przedłużana, a  dokumentem zastępującym AT będą Krajowe Oceny Techniczne. 

Dotychczas wydane przez P.V. Prefabet Kluczbork S.A.  deklaracje zgodności oraz informacje towarzyszące 

oznakowaniu znakiem budowlanym B  (zgodność z aprobatą techniczną lub krajową normą ) zostały zastąpione 

zgodnie z wymaganiami prawa krajowego przez Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych wraz  

z zaktualizowaną informacją  towarzyszący znakowaniu B i  są w chwili obecnej jedynymi dokumentami zgodnie 

z obowiązującym prawem krajowym  pozwalającymi producentowi legalnie wprowadzić wyrób do obrotu . 

 

 

 

 



 

 

 

Takie same dokumenty będą wystawiane przez producenta po uzyskaniu Krajowej Oceny technicznej po 

upływie ważności obowiązujących aprobat technicznych.  

Dotychczasowe deklaracje zgodności wraz z informacją towarzyszącą znakowaniu  B 

tracą swoją moc i są wycofane ze stosowania .  

Wszystkie obowiązujące dokumenty są dostępne na naszej stronie www.prefabet.com.pl.  

W przypadku pytań czy wątpliwości proszę o kontakt z naszymi Doradcami Techniczno-Handlowymi. 

   

 

Z poważaniem 

 

 
 

 

http://www.prefabet.com.pl/

