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S amonośne izolacyjno-konstruk-
cyjne płyty warstwowe z dwu-
stronną okładziną metalową (na-
zywane dalej płytami warstwo-

wymi) są wyrobem budowlanym, pod-
legającym przepisom rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z 9 marca 2011 r., ustana-
wiającego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobów bu-
dowlanych i uchylającego dyrektywę
Rady 89/106/EWG. Płyty warstwowe są
objęte europejską normą zharmonizowa-
ną EN 14509:2013 Samonośne izolacyj-
no-konstrukcyjne płyty warstwowe
z dwustronną okładziną metalową. Wy-
roby fabryczne. Specyfikacje, wprowa-
dzoną do zbioru Polskich Norm jako
PN-EN 14509:2013-12.

Zgodnie z artykułem 4 rozporządze-
nia nr 305/2011, jeżeli wyrób budowla-
ny objęty jest normą zharmonizowaną,
producent sporządza deklarację właści-
wości użytkowych przy wprowadzaniu
tego wyrobu do obrotu oraz określa typ
wyrobu na podstawie oceny i weryfika-
cji stałości właściwości użytkowych.
Systemy oceny i weryfikacji stałości

właściwości użytkowych zostały opi-
sane w rozporządzeniu delegowanym
Komisji (UE) nr 568/2014 z 18 lutego
2014 r., zmieniającym załącznik nr V
do rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 305/2011,
dotyczącym oceny i weryfikacji stało-
ści właściwości użytkowych wyrobów
budowlanych. Rozporządzenie okreś-
la następujące systemy oceny: 1+; 1,
2+; 3 i 4.

Systemy oceny
i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych

W zależności od zastosowania płyt
warstwowych, systemy oceny i weryfi-
kacji stałości właściwości użytkowych
zostały określone w dwóch decyzjach
Komisji: nr 98/436/WE z 22 czerwca
1998 r. w sprawie procedury zaświad-
czania zgodności wyrobów budowlanych
na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Ra-
dy 89/106/EWG w zakresie pokryć da-
chowych, świetlików, okien dachowych
i części dodatkowych i nr 98/437/WE
z 30 czerwca 1998 r. w sprawie procedu-
ry zaświadczania zgodności wyrobów
budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2
dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakre-
sie wykończeń wewnętrznych i ze-

wnętrznych ścian i sufitów, z później-
szymi zmianami. Obie decyzje Komi-
sji dotyczą płyt warstwowych nieprze-
znaczonych do zastosowania konstruk-
cyjnego.

Płyty warstwowe przeznaczone do
zamierzonego zastosowania w pokry-
ciach dachowych obejmują wykorzy-
stanie do celów:

1) podlegających przepisom przeciw-
pożarowym (np. odcinkowe powstawa-
nie pożaru) i dotyczących wszystkich klas
odporności na ogień – system oceny 3;

2) podlegających przepisom pożaro-
wym i klas reakcji na ogień A, B, C (*)
– system oceny 1;

3) podlegających przepisom pożaro-
wym i klas reakcji na ogień A, B, C (**)
– system oceny 3;

4) podlegających przepisom pożaro-
wym i klas reakcji na ogień A (***), D,
E, F – system oceny 4;

5) zewnętrznych, podlegających prze-
pisom dotyczącym właściwości reakcji
na ogień – system oceny 3 w przypadku
wyrobów wymagających sprawdzenia
klasy reakcji na ogień lub 4 w przypad-
ku wyrobów odpowiadających wyma-
ganiom, bez uprzedniej kontroli;

6) wpływających na sztywność kon-
strukcji dachu – system oceny 3;
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Streszczenie. W artykule przedstawiono informacje dotyczące
wyboru odpowiedniego systemu oceny i weryfikacji stałości wła-
ściwości użytkowych samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych
płyt warstwowych z dwustronną okładziną metalową, zgodnych
z PN-EN 14509:2013-12. W zależności od systemu oceny opisano
zakres odpowiedzialności producenta i zadania jednostki notyfiko-
wanej oraz ewentualne problemy z wyborem pomiędzy systemem 3
i 1 w przypadku klasy reakcji na ogień A, B, C. Omówiono rów-
nież systemy oceny płyt warstwowych do zastosowania konstruk-
cyjnego, zgodnych z projektem normy EN 14509-2.
Słowa kluczowe: płyta warstwowa; systemy oceny i weryfikacji.

Abstract. The article presents information on the selection of an
appropriate system of assessment and verification of constancy
of performance for self-supporting double skin metal faced insu-
lation panels compliant from PN-EN 14509: 2013-12. Depending
of the system, the manufacturer’s scope of responsibility and the
tasks of the notified body are described and potential problems
with the decision to choose between system 3 and 1 for fire reac-
tion class A, B, C. Assessment systems for sandwich panels for
structural application compliant form the draft of standard
EN 14509-2 are also discussed.
Keywords: sandwich panel; assessment and verification system.
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Jak uniknąć błędów w ocenie
i weryfikacji stałości właściwości

użytkowych płyt warstwowych
How to avoid mistakes in assessment and verification of constancy

of performance for sandwich panels
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7) podlegających przepisom o sub-
stancjach niebezpiecznych – system
oceny 3.

Płyty warstwowe stosowane do wy-
kończania ścian wewnętrznych, ze-
wnętrznych i sufitów:

1) jako kompletne elementy do ochro-
ny przed pożarem ścian lub sufitów –
system oceny 3;

2) jako elementy usztywniające ścian
lub sufitów oraz w wewnętrznych lub
zewnętrznych sufitach podwieszanych,
podlegających wymaganiom bezpie-
czeństwa w czasie eksploatacji – sys-
tem oceny 3;

3) jako wykończenie, wewnętrzne
i zewnętrzne ścian lub sufitów, podlega-
jące wymaganiom reakcji na ogień i klas
reakcji na ogień A, B, C (*) – system
oceny 1;

4) jako wykończenie, wewnętrzne
i zewnętrzne ścian lub sufitów, podlega-
jące wymaganiom reakcji na ogień i klas
reakcji na ogień A, B, C (**) – system
oceny 3;

5) jako wykończenie, wewnętrzne
i zewnętrzne ścian lub sufitów podlega-
jące wymaganiom reakcji na ogień i klas
reakcji na ogień A (***), D, E, F – sys-
tem oceny 4;

6) jako wykończenie, wewnętrzne lub
zewnętrzne ścian lub sufitów, podlega-
jące przepisom o substancjach niebez-
piecznych – system oceny 3;

7) jako wykończenie, wewnętrzne
lub zewnętrzne ścian lub sufitów, w in-
nych zastosowaniach wymienionych
w mandacie, np. kontrola pary wod-
nej, kontrola przenikania wody, kon-
trola akustyczna i termiczna – sys-
tem oceny 4.

Zadania strony trzeciej
i producenta

Ustalenie odpowiedniego systemu
oceny jest zadaniem producenta, który
określa zamierzone zastosowanie pro-
dukowanych płyt warstwowych. Do
oceny właściwości użytkowych wyro-
bu może być zaangażowana niezależ-
na, uprawniona strona trzecia – noty-
fikowana jednostka certyfikująca lub
notyfikowane laboratorium badaw-
cze. Jedynie w systemie oceny 4
wszystkie działania mające na celu
wprowadzenie wyrobu do obrotu
wykonuje producent.

W przypadku zamierzonego zasto-
sowania płyt warstwowych najczęściej
wykorzystywany jest system oceny 3,
w którym notyfikowane laboratorium
badawcze ocenia właściwości użytko-
we wyrobu budowlanego na podstawie
badań. Należy zwrócić uwagę, że w roz-
porządzeniu delegowanym Komisji
nr 568/2014 nie ma wskazanego pod-
miotu odpowiedzialnego za pobiera-
nie próbek do badania. Może to zro-
bić producent lub pracownicy notyfi-
kowanego laboratorium. Pewną trud-
nością dla producenta może być roz-
strzygnięcie, czy w przypadku zastoso-
wania wyrobu podlegającego wymaga-
niom reakcji na ogień i klas reakcji na
ogień A, B, C przypisać system 3 lub 1.
Ponadto w przypadku klasy reakcji na
ogień A pojawia się również system 4,
oznaczony w decyzji Komisji (***) lub
opisowo (bez badań). Dotyczy on wyro-
bów (materiałów), w przypadku których
istnieje europejska podstawa prawna
pozwalająca na sklasyfikowanie ich re-
akcji na ogień bez przeprowadzenia ba-
dań. Natomiast system oceny 1 jest wy-
magany w przypadku tych wyrobów
(materiałów), których właściwości
użytkowe, dotyczące reakcji na ogień,
udoskonala się np. przez dodanie pro-
duktów hamujących palność lub ograni-
czenie zawartości materiałów organicz-
nych, oznaczonych w decyzji (*), na
możliwym do jednoznaczego ustalenia
etapie produkcji, a system 3, gdy nie
udoskonala się właściwości użytkowych
dotyczących reakcji na ogień – ozna-
czone w decyzji (**).

Zgodnie z rozporządzeniem delego-
wanym Komisji nr 568/2014, w syste-
mie 1 ocenę właściwości użytkowych
wyrobu budowlanego na podstawie ba-
dań (w tym pobieranie próbek) wykonu-
je notyfikowana jednostka certyfikująca
wyrób. Tak więc producent powinien
najpierw złożyć wniosek o certyfikację
do jednostki certyfikującej, która na-
stępnie pobierze próbkę i wykona bada-
nie we własnym laboratorium lub labo-
ratorium, z którym ma podpisaną umo-
wę o podwykonawstwie. Należy zwró-
cić uwagę, że jednostka certyfikująca
wyrób wykonuje badanie reakcji na
ogień, natomiast laboratorium badaw-
cze – badanie reakcji na ogień, odporno-
ści ogniowej, działania ognia zewnętrz-

nego, jeżeli wyroby wymagają badania,
a także uwalniania substancji niebez-
piecznych. Wykonanie pozostałych ba-
dań wymaganych w normie leży po stro-
nie producenta, co opisano w Tablicach
ZA.3.1, ZA.3.2 i ZA.3.3 załącznika ZA
do normy PN-EN 14509:2013-12.

W systemie oceny 1 do zadań jednost-
ki certyfikującej wyrób należy również
przeprowadzenie wstępnej inspekcji za-
kładu produkcyjnego i zakładowej kon-
troli produkcji oraz kontynuacja nadzo-
ru, oceny i ewaluacji zakładowej kon-
troli produkcji.

Jednostka certyfikująca wydaje cer-
tyfikat stałości właściwości użytkowych
po uzyskaniu wyników badań i przepro-
wadzeniu inspekcji wstępnej z wyni-
kiem pozytywnym. Następnie prowadzi
coroczny nadzór. Z kolei laboratorium
badawcze wydaje sprawozdanie z ba-
dań oraz klasyfikację reakcji na ogień.

Wytyczne dla notyfikowanych
jednostek certyfikujących

Rozporządzenie nr 305/2011 w arty-
kule 43 punkt 11 zobowiązuje jednostki
notyfikowane do brania udziału w dzia-
łalności grupy koordynującej jednostki
notyfikowane oraz stosowania decyzji ad-
ministracyjnych i dokumentów opraco-
wanych w wyniku jej prac jako ogólnych
wytycznych. Do takich wytycznych nale-
ży dokument NB-CPR/SH02/12/029rev1,
wydany 8 marca 2015 r. pt. Wytyczne
GNB-CPR z SH02 – EN 14509, Wytycz-
ne dotyczące poboru próbek, odpowie-
dzialności i wyboru systemu oceny i we-
ryfikacji właściwości 1 lub 3 do badania
reakcji na ogień ze szczególnym uwzględ-
nieniem płyt warstwowych objętych nor-
mą EN 14509 Samonośne izolacyjno-
-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwu-
stronną okładziną metalową. Wyroby fa-
bryczne. Specyfikacje. Wytyczne zosta-
ły opracowane ze względu na pojawia-
jące się niejasności przy interpretacji za-
pisu z „pojedynczą gwiazdką” i prawi-
dłowego wyboru systemu oceny 3 lub 1.

Zwrócono uwagę na fakt, że szcze-
gólnie przy produkcji płyt warstwowych
z rdzeniem izolacyjnym PUR/PIR, pro-
ducent kupuje różne chemikalia, które
następnie miesza, aby utworzyć rdzeń
izolacyjny PUR/PIR podczas produkcji
płyty. Może zaistnieć sytuacja, że zaku-
pione substancje chemiczne będą zawie-
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rać środki zmniejszające palność, ale ze
względu na poufność receptury taka in-
formacja nie jest przekazywana produ-
centowi płyt. Interpretacja „pojedynczej
gwiazdki” w wytycznych wskazuje, że
wówczas mamy do czynienia z udosko-
nalaniem reakcji na ogień już na etapie
surowca do produkcji rdzenia PUR/PIR
i powinien być zastosowany system 1.

Najważniejsze zalecenia sformułowa-
ne w wytycznych są następujące:

1) jeżeli stosowany jest system
oceny 1, to jednostka certyfikująca
odpowiada zarówno za wybór próbki,
jak i wykonanie badania w celu oce-
ny właściwości użytkowych; niedo-
zwolone jest, aby jednostka certyfiku-
jąca wyrób mogła przekazać odpowie-
dzialność za pobranie próbek produ-
centowi;

2) jeżeli stosowany jest system
oceny 3, wówczas pobieranie próbek
przeprowadza producent i przekazuje
notyfikowanemu laboratorium badaw-
czemu pełny opis wyrobu zgodnie z wy-
maganiami laboratorium, zharmonizo-
waną specyfikacją techniczną i normami
badawczymi;

3) w przypadku płyt warstwowych
wg EN 14509, w systemie 1 określa się
tylko klasyfikację reakcji na ogień
zgodnie z EN 13501-1;

4) ostateczna odpowiedzialność
za prawidłowy wybór systemu oce-
ny 3 lub 1 zawsze jest po stronie pro-
ducenta; przy wyborze systemu należy
uwzględnić „pojedynczą gwiazdkę”
w przypadku klasy reakcji wyrobów
na ogień C lub wyższej, jeśli ich właści-
wości użytkowe dotyczące reakcji
na ogień udoskonala się na etapie pro-
dukcji możliwym do jednoznacznego
ustalenia;

5) jeżeli producent płyt warstwo-
wych wybierze system oceny 3 wyro-
bów z klasą reakcji na ogień C lub wy-
ższą, to powinien przedstawić jednost-
ce notyfikowanej (laboratorium) pisem-
ną deklarację mówiącą, że wszyscy do-
stawcy surowców chemicznych potwier-
dzili, że w żadnym z nich nie występują
środki ognioochronne i dlatego wybra-
no system 3;

6) jeżeli producent płyt nie ma wie-
dzy, czy w surowcach występują środ-
ki ognioochronne, to powinien zasto-
sować system 1.

Płyty warstwowe w okładzinach
metalowych do zastosowania
konstrukcyjnego

W trakcie zatwierdzania w Europej-
skim Komitecie Normalizacyjnym znaj-
duje się projekt normy EN 14509-2 Sa-
monośne izolacyjno-konstrukcyjne pły-
ty warstwowe z dwustronną okładziną
metalową. Wyroby fabryczne. Specyfi-
kacje – Część 2: Zastosowania kon-
strukcyjne – Mocowania i potencjalne
zastosowania stabilizacji poszczegól-
nych elementów konstrukcyjnych. Jak
wskazuje tytuł, norma obejmować bę-
dzie płyty warstwowe do zastosowania
konstrukcyjnego. W związku z pracami
nad normą EN 14509-2 zmieniony zo-
stanie numer dotychczas istniejącej nor-
my na EN 14509-1.

Zgodnie z decyzją delegowaną
Komisji (UE) 2018/779 z 19 lutego
2018 r. w sprawie mających zasto-
sowanie systemów oceny i weryfi-
kacji stałości właściwości użytko-
wych płyt warstwowych w okła-
dzinach metalowych przeznaczo-
nych do zastosowania konstrukcyj-
nego, na podstawie rozporządzenia
Parlamentu i Rady (UE) nr 305/2011
określone zostały następujące systemy
oceny:

1) system 2+ do wszystkich zasadni-
czych charakterystyk związanych z pod-
stawowym wymaganiem nr 1, dotyczą-
cym obiektów budowlanych (nośność
i stateczność);

2) wyłącznie w odniesieniu do reak-
cji na ogień:

– system 1 w przypadku płyt war-
stwowych, których reakcję na ogień
udoskonala się na możliwym do jedno-
znacznego ustalenia etapie produkcji
(np. przez dodanie produktów hamują-

cych palność lub ograniczenie zawarto-
ści materiałów organicznych);

– system 4 w przypadku płyt war-
stwowych, jeśli istnieje obowiązująca
europejska podstawa prawna pozwalają-
ca na sklasyfikowanie ich reakcji
na ogień bez przeprowadzenia badań;

– system 3, który dotyczy płyt niena-
leżących do podrodzin wskazanych
wcześniej;

3) system 3 do wszystkich pozosta-
łych zasadniczych charakterystyk płyt
warstwowych w okładzinach metalo-
wych do zastosowania konstrukcyjnego.

Decyzja 2018/779 wprowadza sys-
tem oceny i weryfikacji stałości właści-
wości użytkowych 2+, który nie był
stosowany w przypadku płyt warstwo-
wych nieprzeznaczonych do zastoso-
wania konstrukcyjnego. W systemie 2+
jako niezależna strona trzecia pojawia
się notyfikowana jednostka certyfiku-
jąca zakładową kontrolę produkcji,
której zadaniem jest przeprowadze-
nie inspekcji wstępnej zakładu produk-
cyjnego i zakładowej kontroli produk-
cji oraz kontynuacja nadzoru, oceny
i ewaluacji zakładowej kontroli pro-
dukcji. Jednostka certyfikująca wyda-
je certyfikat zgodności zakładowej
kontroli produkcji po przeprowadzeniu
inspekcji wstępnej z pozytywnym wy-
nikiem. Następnie prowadzi coroczną
inspekcję.

Badania do wykonania oceny wła-
ściwości użytkowych odpowiednich
w przypadku podstawowego wyma-
gania nr 1, dotyczącego obiektów
budowlanych (nośności i stateczno-
ści), wykonuje producent na swoją
odpowiedzialność. Może zaistnieć sy-
tuacja, gdy producent będzie musiał
mieć na te same płyty warstwowe
dwa certyfikaty: stałości właściwości
użytkowych ze względu na reakcję
na ogień i zgodności zakładowej kon-
troli produkcji ze względu na nośność
i stateczność.

* * *
Wybór właściwego systemu oceny

i weryfikacji właściwości użytkowych
wpływa bezpośrednio na prawidłowe
wprowadzenie płyt warstwowych do
obrotu i uniknięcie ewentualnych pro-
blemów przy kontroli prowadzonej
przez organy nadzoru rynku.

Interpretacja „jednej gwiazdki”,
przedstawiona w wytycznych doty-
czących jednostek notyfikowanych,
wymusza na producencie płyt war-
stwowych poddanie ich certyfikacji
zgodnie z wymaganiami systemu 1
nawet wówczas, gdy to nie w jego
procesie produkcyjnym następuje
udoskonalenie właściwości użytko-
wych, dotyczących reakcji na ogień,
ale w procesie produkcyjnym dostaw-
cy surowców.


