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W ybrane wyroby do wenty-
lacji i klimatyzacji zosta-
ły objęte obowiązkiem
znakowania znakiem bu-

dowlanym wskutek nowelizacji przepi-
sów ustawy o wyrobach budowlanych
[11], która weszła w życie od 1 stycz-
nia 2017 r. Zmiana ta wprowadziła no-
wy kształt systemu krajowego (art. 5
ust. 2 ustawy – wyroby objęte obowiąz-
kiem znakowania znakiem budowlanym
przy wprowadzeniu do obrotu – rysunek),
który stał się podobny do systemu
europejskiego (art. 5 ust. 1 ustawy), zgod-
ny z rozporządzeniem UE nr 305/2011
zwanym CPR [4]. Jednym z najważ-

niejszych elementów nowelizacji było
wprowadzenie delegacji ustawowej
do określenia grup wyrobów, objętych
obowiązkiem znakowania znakiem
budowlanym zgodnie z tabelą 1 Za-
łącznika IV do CPR, z możliwością
uwzględnienia dodatkowych wyro-
bów o szczególnym znaczeniu dla
spełnienia wymagań podstawowych
przez obiekty budowlane (wymagania
podstawowe określa Załącznik nr I
do CPR).

Wyroby do wentylacji i klimatyzacji
zostały włączone do grup wyrobów bu-
dowlanych opisanych w Załączniku nr I
wydanego w listopadzie 2016 r. rozpo-

rządzenia Ministra
Infrastruktury i Bu-
downictwa w spra-
wie sposobu dekla-
rowania właściwo-
ści użytkowych wy-
robów budowla-
nych oraz sposobu
znakowania ich
znakiem budowla-
nym [5]. Załącznik
nr I określa grupy
wyrobów objętych
obowiązkiem spo-
rządzania krajowej
deklaracji właści-
wości użytkowych,
a co za tym idzie,
oznakowania wyro-
bów znakiem bu-

dowlanym. Wyroby do wentylacji i kli-
matyzacji zostały ujęte w grupie 36 te-
go rozporządzenia [5].

Wyroby do wentylacji
i klimatyzacji podlegające
obowiązkowi oznakowania
znakiem budowlanym

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy [11],
aby oznakować wyrób do wentylacji
i klimatyzacji znakiem budowlanym,
jego producent musi sporządzić krajową
deklarację właściwości użytkowych,
po dokonaniu oceny i weryfikacji stało-
ści właściwości użytkowych wyrobu
zgodnie z właściwym systemem oceny
i na podstawie odpowiedniego dla dane-
go wyrobu dokumentu odniesienia, tj.
Polskiej Normy wyrobu albo krajowej
oceny technicznej. W krajowej deklara-
cji producent musi wskazać zasadnicze
charakterystyki (cechy) wyrobu, mające
wpływ na spełnienie podstawowych
wymagań przez obiekty budowlane,
w których wyrób będzie stosowany, i za-
deklarować ich właściwości użytkowe,
czyli podać poziomy lub klasy tych cech
lub określić je w sposób opisowy.

Zakres wyrobów budowlanych pod-
legających oznakowaniu znakiem bu-
dowlanym określają grupy wyrobów
z Załącznika nr I do rozporządzenia
[5]. Zarówno samo rozporządzenie, jak
i jego Załącznik nr I, od czasu publikacji
w listopadzie 2016 r., były kilkakrotnie
zmieniane.
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Pierwotna wersja rozporządzenia i je-
go Załącznika nr I, opublikowana
w Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod pozy-
cją 1966 [5] zakładała, że grupa 36 obej-
muje wyroby do wentylacji i klimatyza-
cji podzielone na 3 podgrupy:

■ wyroby do rozprowadzania i roz-
działu powietrza – przewody i rury wen-
tylacyjne;

■ wyroby do rozprowadzania i roz-
działu powietrza – przepustnice, zasu-
wy, nawiewniki i wywiewniki, czerp-
nie, wyrzutnie, odciągi, zamknięcia;

■ pustaki wentylacyjne.
Oprócz wskazania wyrobów podle-

gających wymaganiom, w załączniku
zostały podane odpowiednie systemy
oceny dla danego rodzaju i zastoso-
wania wyrobów, z uwzględnieniem
właściwych klas reakcji na ogień
w przypadku wyrobów podlegają-
cym takim wymaganiom. Należy
podkreślić, że przewody i rury wenty-
lacyjne zostały objęte krajowym syste-
mem oceny „3” w zakresie niezwiąza-
nym z reakcją na ogień, podczas gdy
pozostałe wyroby z tej grupy są obję-
te systemem „4”.

Pierwsza nowelizacja rozporządze-
nia [5], ogłoszona w Dzienniku Ustaw
z czerwca 2018 r. pod pozycją 1233
[6], wprowadziła nowe brzmienie ca-
łego Załącznika nr I, ale w przypad-
ku grupy 36 dodano jedynie odnośnik
wskazujący, że nie obejmuje ona
wyrobów przeznaczonych do stoso-
wania wyłącznie do procesów przemy-
słowych.

Kolejne dwie nowelizacje rozporzą-
dzenia [5], ogłoszone w Dzienniku
Ustaw z 2019 r. pod pozycjami 1176 [7]
i 2164 [8], nie przyniosły zmian doty-
czących zakresu wyrobów do wentyla-
cji i klimatyzacji objętych obowiązkiem
znakowania znakiem budowlanym. Do-
piero zgodnie ze zmianą z 2020 r., ogło-
szoną 4 grudnia 2020 r. (Dziennik
Ustaw poz. 2297 [9]), wg stanu z po-
czątku grudnia 2021 r., grupa 36 obej-
muje Wyroby do wentylacji i klimatyza-
cji, z wyłączeniem wyrobów stosowa-
nych wyłącznie do procesów przemy-
słowych (zgodnie z odnośnikiem), po-
dzielone na 3 podgrupy:

● wyroby do rozprowadzania i roz-
działu powietrza – przewody wentyla-
cyjne;

● wyroby do rozprowadzania i roz-
działu powietrza – przepustnice, na-
wiewniki i wywiewniki, czerpnie, wy-
rzutnie, ale z wyłączeniem wyrobów
stosowanych wyłącznie do wentylacji
grawitacyjnej (o czym mówi odno-
śnik);

● pustaki wentylacyjne.
Zmiana doprecyzowała zakres gru-

py 36, wyłączając z niej niektóre ele-
menty wentylacyjne z drugiej podgrupy,
m.in. kratki wywiewne stosowane
do wentylacji grawitacyjnej. Natomiast
usunięcie słowa „rury” z opisu pierw-
szej podgrupy było tylko zmianą redak-
cyjną, ze względu na to, że przez poję-
cie „przewody wentylacyjne” rozumie
się zarówno przewody o przekroju pro-
stokątnym, jak i kołowym.

Jednocześnie, zgodnie z informa-
cjami zamieszczonymi na stronach
Rządowego Centrum Legislacji
(https://rcl.gov.pl), wg stanu z początku
grudnia 2021 r., procedowana jest nowe-
lizacja rozporządzenia [3] przewidująca
kolejne zamiany dotyczące grupy 36.
Zmiana, skierowana 2 grudnia 2021 r.
do podpisu odpowiedniego ministra, za-
kłada zmianę nazwy pierwszej podgru-
py „Wyroby do rozprowadzania i roz-
działu powietrza: przewody wentylacyj-
ne” na „Wyroby do rozprowadzania
i rozdziału powietrza: przewody wenty-
lacyjne (metalowe i niemetalowe)”.
Zmiana [3], która ma wejść w życie
30 grudnia 2021 r., jest też, wg uzasad-
nienia, związana z procedowaną nowe-
lizacją rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie [10], która wprowadza zmia-
ny w § 267 mające na celu złagodzenie
wymagań, stawianych przewodom
wentylacyjnym, dotyczących bezpie-
czeństwa pożarowego.

Okres przejściowy i jego
zmiany

Oprócz zmian dotyczących zakresu
wyrobów objętych obowiązkiem zna-
kowania znakiem budowlanym, nowe-
lizacje rozporządzenia [5] modyfiko-
wały również okres przejściowy opi-
sany w jego § 14. Okres przejścio-
wy został uwzględniony w rozporzą-
dzeniu [5] ze względu na długi czas

niezbędny na dokonanie oceny i wery-
fikacji stałości właściwości użytko-
wych wyrobu. Ocena obejmuje zazwy-
czaj wykonanie badań typu, a często
również uzyskanie krajowej oceny
technicznej, tak jest np. w przypadku
przewodów wentylacyjnych z blach sta-
lowych. Ze względu na brak normy wy-
robu konieczne jest uzyskanie krajowej
oceny technicznej.

Początkowo zakładano, zgodnie
z pierwotnym brzmieniem § 14 rozpo-
rządzenia [5], że okres przejściowy dla
producentów wyrobów nieobjętych
obowiązkiem znakowania znakiem bu-
dowlanym przed 31 grudnia 2016 r.,
w tym m.in. wyrobów do wentylacji
i klimatyzacji, będzie wynosił 1,5 roku
(do 30 czerwca 2018 r.). Na mocy kolej-
nych nowelizacji był on jednak przedłu-
żany. Nowelizacja z czerwca 2018 r. [6]
wydłużyła okres przejściowy o rok, tzn.
do 30 czerwca 2019 r., a kolejna, z grud-
nia 2019 r. [8], aż o 1,5 roku, czyli do
31 grudnia 2020 r. W grudniu 2020 r.,
po raz kolejny przedłużono okres przej-
ściowy do 31 grudnia 2021 r., ale już
tylko w przypadku wybranych grup wy-
robów, w tym wyrobów do wentylacji
i klimatyzacji [9].

W wyniku najnowszej zmiany [3],
która wejdzie w życie 30 grudnia 2021 r.,
okres przejściowy zostanie przedłużo-
ny do 30 czerwca 2022 r., ale wyłącznie
w przypadku przewodów niemetalo-
wych. Oznacza to, że inne wyroby do
wentylacji i klimatyzacji, wskazane
w grupie 36, powinny być od 1 stycz-
nia 2022 r. wprowadzane do obrotu
na rynek krajowy z oznakowaniem zna-
kiem budowlanym.

Wyroby do wentylacji
i klimatyzacji jako wyroby
budowlane w systemie
europejskim

Warto wspomnieć, że wyroby
do wentylacji i klimatyzacji bytowej
mogą być też wprowadzone do obrotu
jako wyroby budowlane zgodnie z roz-
porządzeniem (UE) nr 305/2011 [4].
W związku z tym, że rozporządzenie to
obejmuje wyroby spełniające definicję
wyrobu budowlanego, a na wyroby
do wentylacji bytowej i klimatyzacji nie
wydano do tej pory mandatu normaliza-
cyjnego (czy wniosku o normalizację)

►
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i nie opracowano norm zharmonizowa-
nych, mogą być one objęte CPR wyłącz-
nie na zasadzie dobrowolnej, po opraco-
waniu i przyjęciu europejskiego doku-
mentu oceny (EAD) oraz wydaniu euro-
pejskiej oceny technicznej (ETA).
W związku z tym, że w ramach Załącz-
nika IV do CPR nie wyodrębniono gru-
py obejmującej wspomniane wyroby
(grupy mają określać obszar kompeten-
cji jednostek oceny technicznej), mogą
być one oceniane w ramach utworzo-
nej przez Komisję Europejską grupy
nr 36 („inne”). Obecnie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej znajdu-
je się cytowane odniesienie do EAD
obejmującego zakresem przedmioto-
wym systemy wentylacyjne z wełny mi-
neralnej pokryte folią na zewnątrz i we-
wnątrz [2]. ETA mogą być wydawane
na podstawie znowelizowanej wersji te-
go dokumentu. Jednostki oceny tech-
nicznej wydały już na ich podstawie
3 europejskie oceny techniczne. Jedno-
cześnie na przewody wentylacyjne wy-
dano Decyzję delegowaną Komisji
w sprawie systemów oceny i weryfika-
cji stałości właściwości użytkowych [1],
która może być podstawą zarówno dla
dokumentów EOTA, jak i przyszłych
norm zharmonizowanych.
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