
(3) badaƒ próbek pobranych w zak∏adzie pro-
dukcyjnym zgodnie z ustalonym planem ba-
dania, je˝eli dodatkowo wymaga tego zhar-
monizowana specyfikacja techniczna;

(b) (zadania notyfikowanej jednostki)

(4) certyfikacji zak∏adowej kontroli produkcji na
podstawie:
— wst´pnej inspekcji fabryki i zak∏adowej

kontroli produkcji;
— ciàg∏ego nadzoru, oceny i akceptacji za-

k∏adowej kontroli produkcji, je˝eli dodat-
kowo wymaga tego zharmonizowana
specyfikacja techniczna.

3. System 3 — Deklarowanie zgodnoÊci wyrobu przez
producenta na podstawie:

(1) wst´pnego badania typu prowadzonego
przez notyfikowane laboratorium;

(2) zak∏adowej kontroli produkcji.

4. System 4 — Deklarowanie zgodnoÊci wyrobu przez
producenta na podstawie:

(1) wst´pnego badania typu prowadzonego
przez producenta;

(2) zak∏adowej kontroli produkcji.
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Za∏àcznik nr 2

ZNAKOWANIE CE

ObjaÊnienia:
1. Znakowanie ma postaç symbolu w postaci stylizowanych liter „CE”.
2. W przypadku zmniejszania lub powi´kszania znakowania nale˝y zachowaç proporcje przyj´te na podanym

wy˝ej rysunku.
3. Poszczególne elementy znakowania CE powinny mieç taki sam wymiar pionowy; wymiar ten nie mo˝e byç

mniejszy ni˝ 5 mm.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY1)

z dnia 2 grudnia 2002 r.

w sprawie okreÊlenia polskich jednostek organizacyjnych upowa˝nionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

Na podstawie art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268,

z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154,
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co
nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) polskie jednostki organizacyjne upowa˝nione do
wydawania europejskich aprobat technicznych;

2) tryb udzielania, uchylania lub zmiany europejskiej
aprobaty technicznej;

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszka-
niowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 32, poz. 302). Dzia∏ administracji rzàdowej — budownic-
two, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa przejà∏ spra-
wy nale˝àce do dzia∏u — architektura i budownictwo, na
podstawie art. 2 pkt 1 lit. a i art. 44 ustawy z dnia 21 grud-
nia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Ra-
dy Ministrów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy
o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800).



3) zakres i form´ europejskiej aprobaty technicznej.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) „europejskich jednostkach aprobujàcych” — nale-
˝y przez to rozumieç jednostki upowa˝nione przez
kraje cz∏onkowskie Wspólnot Europejskich do wy-
dawania europejskich aprobat technicznych;

2) „EOTA” — nale˝y przez to rozumieç Europejskà Or-
ganizacj´ do spraw Aprobat Technicznych, stowa-
rzyszajàcà europejskie jednostki aprobujàce;

3) „wytycznych EOTA” — nale˝y przez to rozumieç
„Wytyczne do europejskich aprobat technicznych”
EOTA;

4) „Wspólnej wyk∏adni procedur oceny” — nale˝y
przez to rozumieç uzgodnione przez europejskie
jednostki aprobujàce zasady oceny wyrobu przy
udzielaniu europejskiej aprobaty technicznej, opra-
cowywane przez europejskà jednostk´ aprobujàcà,
do której wp∏ynà∏ wniosek, w przypadku kiedy Ko-
misja Europejska wyda∏a zgod´ na udzielenie euro-
pejskiej aprobaty technicznej bez wytycznych
EOTA;

5) „wyrobie” — nale˝y przez to rozumieç wyrób bu-
dowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane;

6) „przyj´ciu wniosku” — nale˝y przez to rozumieç
dokonanie formalnej weryfikacji wniosku, spraw-
dzenie jego kompletnoÊci i ocen´ zasadnoÊci.

Rozdzia∏ 2

Polska jednostka organizacyjna upowa˝niona 
do udzielania europejskich aprobat technicznych

§ 3. Do udzielania europejskich aprobat technicz-
nych upowa˝niony jest Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie, desygnowany na cz∏onka EOTA, zwany
dalej „jednostkà aprobujàcà”.

Rozdzia∏ 3

Tryb udzielania, uchylania lub zmiany europejskiej
aprobaty technicznej

§ 4. 1. Europejska aprobata techniczna stanowi po-
zytywnà ocen´ technicznà przydatnoÊci wyrobu do za-
mierzonego stosowania, uzale˝nionà od spe∏nienia
wymagaƒ podstawowych przez obiekty budowlane,
w których wyrób jest stosowany.

2. Europejskiej aprobaty technicznej udziela si´:

1) na wyroby, na które nie ustanowiono zharmoni-
zowanej normy europejskiej lub nie istnieje kra-
jowa specyfikacja techniczna paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej, uznana przez Komisj´
Europejskà za zgodnà z wymaganiami podstawo-
wymi lub Komisja Europejska nie udzieli∏a zlece-
nia na opracowanie zharmonizowanej normy eu-
ropejskiej;

2) na wyroby, które ró˝nià si´ znacznie od zharmoni-
zowanych norm europejskich albo od uznanych
krajowych specyfikacji technicznych paƒstw cz∏on-
kowskich.

§ 5. 1. Europejskiej aprobaty technicznej udziela si´
dla wyrobu, dla którego zosta∏y opracowane wytyczne
EOTA lub Komisja Europejska wyda∏a zgod´ na udzie-
lenie europejskiej aprobaty technicznej bez wytycz-
nych EOTA.

2. Dla wyrobu obj´tego wytycznymi EOTA europej-
skiej aprobaty technicznej udziela si´ na podstawie
ogl´dzin, badaƒ i ocen, przy uwzgl´dnieniu tych wy-
tycznych.

3. Dla wyrobu nieobj´tego wytycznymi EOTA euro-
pejskiej aprobaty technicznej udziela si´ na podstawie
ogl´dzin, badaƒ i ocen, przy uwzgl´dnieniu wymagaƒ
podstawowych oraz wspólnej wyk∏adni procedur oce-
ny.

4. Europejskà aprobat´ technicznà wydaje si´ na
okres pi´ciu lat. Okres ten mo˝e byç przed∏u˝ony na
wniosek producenta.

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie europejskiej aprobaty
technicznej mo˝e byç z∏o˝ony w jednostce aprobujàcej
przez producenta wyrobu, majàcego siedzib´ w paƒ-
stwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, lub jego przed-
stawiciela, ustanowionego w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej, zwanych dalej „wnioskodawcà”.
Przedstawiciel producenta powinien mieç pe∏nomoc-
nictwo do dzia∏ania w jego imieniu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç z∏o-
˝ony wy∏àcznie w jednej z europejskich jednostek apro-
bujàcych.

§ 7. 1. Wniosek o udzielenie europejskiej aprobaty
technicznej sporzàdza si´ w j´zyku polskim, o ile nie
uzgodniono inaczej pomi´dzy wnioskodawcà a jed-
nostkà aprobujàcà, do której wniosek jest sk∏adany.
Wzór wniosku okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdze-
nia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç opis wyrobu, jego charakterystyk´ technicznà,
rysunki techniczne i raporty z badaƒ, okreÊlajàce szcze-
gó∏owo wyrób oraz proponowane przez producenta
zastosowania.

§ 8. 1. Jednostka aprobujàca, w terminie 2 miesi´-
cy od daty z∏o˝enia wniosku o udzielenie europejskiej
aprobaty technicznej, wydaje potwierdzenie przyj´cia
wniosku, zgodnie z wzorem okreÊlonym w za∏àczniku
nr 2 do rozporzàdzenia.

2. Jednostka aprobujàca, odmawiajàc przyj´cia
wniosku, podaje przyczyny, z powodu których wniosek
nie zosta∏ przyj´ty w terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 9. 1. W przypadku przyj´cia wniosku, jednostka
aprobujàca pisemnie wskazuje wnioskodawcy wykaz
dokumentów, wyników badaƒ, uzasadnieƒ obliczenio-
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wych, które powinien przedstawiç w celu umo˝liwienia
oceny przydatnoÊci wyrobu do przewidywanego za-
stosowania.

2. Wnioskodawca jest obowiàzany dostarczyç jed-
nostce aprobujàcej niezb´dne dokumenty oraz zapew-
niç wspó∏dzia∏anie w prowadzonej przez nià procedu-
rze oceny wniosku.

3. Wniosek zwraca si´ bez rozpatrzenia w przypadku:

1) niewywiàzania si´ wnioskodawcy ze zobowiàzaƒ
wobec jednostki aprobujàcej, okreÊlonych we
wniosku,

2) niewywiàzania si´ wnioskodawcy ze zobowiàzaƒ
wynikajàcych z ust. 2

— po wyznaczeniu terminu do usuni´cia braków,
uwzgl´dniajàcego charakter i specyfik´ procedury
oceny.

§ 10. W okresie przejÊciowym, okreÊlonym przez
organizacj´ EOTA indywidualnie dla poszczególnych
wytycznych EOTA, jednostka aprobujàca przesy∏a
opracowany projekt europejskiej aprobaty technicznej
wraz z dokumentami towarzyszàcymi, w tym wynikami
badaƒ, do pozosta∏ych, w∏aÊciwych przedmiotowo eu-
ropejskich jednostek aprobujàcych oraz do Sekretaria-
tu Generalnego EOTA do zaopiniowania.

§ 11. Je˝eli europejska aprobata techniczna jest
udzielana bez wytycznych EOTA, to jednostka aprobu-
jàca dokonuje oceny przydatnoÊci po uzyskaniu zgody
Komisji Europejskiej, na podstawie Wspólnej wyk∏ad-
ni procedur oceny.

§ 12. W przypadku pozytywnej oceny jednostka
aprobujàca wydaje dokument europejskiej aprobaty
technicznej.

§ 13. Jednostka aprobujàca przekazuje wydany do-
kument europejskiej aprobaty technicznej do innych
europejskich jednostek aprobujàcych oraz do Sekreta-
riatu Generalnego EOTA.

§ 14. 1. Jednostka aprobujàca uchyla udzielonà eu-
ropejskà aprobat´ technicznà niezw∏ocznie po og∏osze-
niu w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich
decyzji Komisji Europejskiej, je˝eli wyrób obj´ty euro-
pejskà aprobatà technicznà nie umo˝liwia obiektom
budowlanym spe∏nienia wymagaƒ podstawowych.

2. Jednostka aprobujàca, która uchyli∏a europejskà
aprobat´ technicznà, powiadamia niezw∏ocznie o tym
producenta wyrobu lub jego przedstawiciela, inne eu-
ropejskie jednostki aprobujàce oraz Sekretariat Gene-
ralny EOTA.

§ 15. 1. Zmian w europejskiej aprobacie technicznej
dokonuje si´ na wniosek producenta wyrobu lub jego
przedstawiciela, który z∏o˝y∏ wniosek o udzielenie eu-
ropejskiej aprobaty technicznej, stosujàc odpowiednio
przepisy dotyczàce udzielania europejskich aprobat
technicznych, przy czym zakres oceny powinien doty-
czyç wy∏àcznie aspektów zwiàzanych z wnioskowanà
zmianà.

2. Wniosek o zmian´ postanowieƒ europejskiej
aprobaty technicznej kieruje si´ do tej jednostki apro-
bujàcej, która wyda∏a europejskà aprobat´ technicznà,
stanowiàcà przedmiot zmiany.

Rozdzia∏ 4

Zakres i forma dokumentu europejskiej aprobaty
technicznej

§ 16. Europejska aprobata techniczna powinna byç
zgodna z ustaleniami obowiàzujàcymi w EOTA i zawie-
raç w szczególnoÊci:

1) w cz´Êci ogólnej:

a) nazw´, siedzib´ i logo jednostki aprobujàcej,

b) numer aprobaty,

c) nazw´ handlowà wyrobu,

d) nazw´ wnioskodawcy, jego siedzib´ lub adres,

e) okreÊlenie rodzaju i zakresu zastosowania wyro-
bu,

f) okres wa˝noÊci aprobaty,

g) nazw´ i siedzib´ zak∏adu produkujàcego wyrób;

2) w cz´Êci ogólnej okreÊlajàcej podstawy prawne
i warunki ogólne aprobaty:

a) wskazanie podstaw prawych udzielenia aprobaty,

b) zapis upowa˝niajàcy jednostk´ aprobujàcà do
sprawdzania w zak∏adzie produkcyjnym spe∏nie-
nia wymagaƒ aprobaty,

c) wskazanie trybu uchylenia aprobaty,

d) okreÊlenie warunków kopiowania dokumentu
aprobaty;

3) w warunkach szczegó∏owych:

a) okreÊlenie wyrobu i zakresu jego zastosowania,

b) okreÊlenie w∏aÊciwoÊci wyrobu i metody ich
sprawdzenia,

c) wskazanie systemu oceny zgodnoÊci wyrobu
i sposób znakowania CE,

d) wskazanie za∏o˝eƒ, na podstawie których doko-
nano pozytywnej oceny przydatnoÊci wyrobu do
zamierzonego zastosowania,

e) zalecenia dla producenta dotyczàce transportu,
pakowania, przechowywania, warunków u˝yt-
kowania, konserwacji i napraw.

Rozdzia∏ 5

Przepis koƒcowy

§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.

Minister Infrastruktury: M. Pol
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 grudnia 2002 r. (poz. 1780) 

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR


