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S Naukowo-Badawczego 

Tuliszkowskiego  -PIB) 

   

W niniejszym standardzie ejsze informacje  krajowych ocen technicznych 

(KOT) 1 stycznia 2017 roku aprobaty techniczne. Zasady i tryb 

-PIB do 

 w artykule 

budowlanych1 strony interenetowej Instytutu. Natomiast w przedmiotowym dokumencie 

alizowano 

CNBOP-PIB wydaje krajowe oceny techniczne. Ponadto   o inne informacje istotne 

 nowych drukach  strony internetowej www.cnbop.pl  

Na wst pie  oprzez k o t   

z  art. 5 ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., , przez obiekty 

budowlane, w 2. 

 

Krajowe oceny t  

 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ), 

 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 ), 

 r a Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

, 

 r a Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie Krajowych 

Ocen Technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968). 

 

 

 

 
1 Mroczko G., ch, BiTP Vol. 24 Issue 4, 2011, pp. 87 93. 
2 Art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( n. zm.). 

1.   

2.  PODSTAWA PRAWNA WYDAWANIA KRAJOWYCH OCEN 
TECHNICZNYCH 
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na 

rozdziale 2. 

W   

3. 

Zestaw  
4. 

Zasadnicze charakterystyki  
5. 

W   
6. 

Krajowa ocena techniczna (KOT)  

zasadniczych charakterystyk 

 Prawo 

stosowany7. 

Zamierzone zastosowanie  

polskiej normie 

wyrobu lub krajowej ocenie technicznej8. 

Producent  

firmowym9. 

Sprzedawca  
10.  

Importer   Europejskiej budowlany 

z  Europejskiej11. 

U    Europejskiej
12.  

 
3 entu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011 r.  
4  
5  
6  
7 Art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( n. zm.). 
8  
9 nr 305/2011 z dnia 09.03.2011 r. 
10 Art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z p . zm.). 
11 nr 305/2011 z dnia 09.03.2011 r. 
12  

3.  TERMINY I  DEFINICJE  
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K o t 13: 

 polskiej normy wyrobu lub, 

 

oceny przewidziana w polskiej n a lub, 

 polska norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej 

charakterystyki wyrobu budowlanego. 

Uwagi: 

 o t  jednoznacznie zidentyfikowanego wyrobu  

Krajowa ocena techniczna nie jest dokumentem  budownictwie, 

i 

  dokume  

o t Czas 

ocena t  

 

krajowej oceny t  

w go wniosku . p

 

 wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej, 

 wniosek o przeprowadzenie krajowej oceny i weryfikacji s w u wyrobu na 

podstawie krajowej oceny technicznej. 

Formularz wniosku y jest na stronie internetowej CNBOP-PIB (www.cnbop.pl

Techniczne. Na stronie zna Po dostarczeniu 

-PIB. 

 

produ  

W 

.  

 
13 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z p n. zm.). 
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4.2 .  WNIOSEK  
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-PIB z wnioskiem cesu wydania 

krajowej oceny technicznej. -PIB odpowiedni wniosek 

realizowanego procesu wydania krajowej oceny technicznej, -

 Oceny Techniczne. 

O zarejestrowaniu wniosku i nadanym mu numerze wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie. 

 

 

Kolejnym etapem krajowej oceny technicznej jest ocena formalna 

wniosku, 

wniosku to: 

 s wniosku, 

 identyfikacja wyrobu,  

 s  

 ustalenie kategorii wyrobu.  

W przypadku negatywnej oceny wniosku wnioskodawca zostaje pisemnie powiadomiony o stwierdzonych 

oraz o  

W przypadku pozytywnej oceny wniosku Jednostka Oceny Technicznej CNBOP-

daty  wniosku powiadamia pisemnie w  

wydania krajowej oceny technicznej.  

wniosku, 

wnioskodawca zostaje dodatkowo jego 

wniosku do a  

Ostatnim krokiem w ramach oceny formalnej wniosku jest podpisanie z w umowy 

o krajowej oceny techni tapu 

-PIB podpisanej umowy i ony etap. 

 

 

Na Oceny Technicznej CNBOP-PIB analizuje merytorycznie wniosek 

i  

 ustala zesp ich wymagany poziom, 

 ustala odpowiedni zakres (wykaz

, 

 przeprowadza analiz  

, 

4.4 .  ANALIZA DOKUMENTACJI I OPRACOWANIE STANOWISKA 

4.3 .  OCENA FORMALNA WNIOSKU 
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 ustala  na podstawie analizy ryzyka  kryteria techniczne 

budowlanego w odniesieniu do zasadnicz -

budowlanych i zasad wiedzy technicznej, 

 o a metody 

zasadniczych charakterystyk, 

z , 

 o a  na podstawie analizy i oceny procesu produkcyjnego wyrobu budowlanego  wymagania 

w 

wyrobu budowlanego w procesie produkcyjnym tego wyrobu, 

 ustala rodzaj, przedmiot i metody 

, 

 ustala 

 , 

ponadto wskazuje , 

 ustala  , 

 u  

opracowywane 

jest pisemne stanowisko w/s wniosku, CNBOP-PIB : 

 rodzaj, przedmiot, metody 

uzasadnieniem ich wykonania, 

 

cer , 

 . 

Po otrzymaniu stanowiska, stosownie do jego tr , w  

obliczenia, klasyfikacje i dokumenty w celu dalszego procedowania wniosku. 

wnioskodawc  
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W ramach tego etapu Jednostka Oceny Technicznej CNBOP-PIB dokonuje analizy 

z 

  

 

 ocen  techniczn  wniosku ; 

 przygotowanie i rozliczenie   

CNBOP-PIB;  

 opracowanie projektu roboczego krajowej oceny technicznej  m. in.: 

 s , 

 zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego, 

 w wyrobu budowlanego i metod ich oceny, 

 w

dla wyrobu i jego zamierzonego zastosowania, 

 s ego. 

 weryfikacja projektu krajowej oceny technicznej, korekta normalizacyjna i formalna, redakcja ostatecznej 

wersji,  

 opracowanie graficzne i druk krajowej oceny t

i podpis kierownika Jednostki Oceny Technicznej, 

 p g inspektorowi nadzoru budowlanego informacji o udzielonej krajowej ocenie 

technicznej,  

 dodanie informacji do wykazu wydanych krajowych ocen technicznych, 

 przekazanie wnioskodawcy krajowej oceny technicznej ( ej z wydaniem KOT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 .  WYDANIE KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ 
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CNBOP- przez Ministra Infrastruktury i 

z dnia 22 czerwca 2016 r. jako jednostka oceny technicznej w zakresie grup  s

i ewakuacyjne) oraz k . Wykaz 

-PIB wydaje krajowe oceny techniczne podano w tabeli 1. 

Tabela 1. W CNBOP-PIB wydaje krajowe oceny techniczne 

Nr grupy 
 

 

1 2 

Grupa 
  

Podgrupy  

01  zestawy 
 zestawy sygnalizacyjno-alarmowe 
  
 systemy alarmowe 
  

02   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

03  
 a  
 a  

04  zestawy 
  
 instalacje hydrantowe suche i nawodnione 
  
  
  
  
 zestawy  
 zestawy do gaszenia iskier 
  

4.5 .1 .  -PIB WYDAJE KRAJOWE OCENY 
TECHNICZNE 
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Nr grupy 
 

 

1 2 
05   

  
  
  
 zawory  
  
 
 dysze/tryskacze/zraszacze/elementy wylotowe 
 -alarmowych wodnych 
 -alarmowych powietrznych 
  
 pobudzacze 
  
  
  
  
  
  
 zawory zwrotne i jednokierunkowe 
  
  
  
  
  
  
  
  
 systemy rurowe z tworzyw sztucznych oraz systemy rurowe metalowe zaciskane (zaprasowywane) 
  
  

08  zestawy 
  
  
  

09   
 kurtyny dymowe 
  
 przewody 
  
 klapy dymowe 
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Nr grupy 
 

 

1 2 
  

10 Systemy ewakuacyjne  zestawy 
 ewakuacyjnego 
  
 zestawy do ewakuacji 

11 Systemy ewakuacyjne   
  
  
  
 kontrolowanych 
  
  
  

12  zestawy 
 systemy do wizualizacji i sterowania 

13  zestawy 
14   

  
  
  

Grupa 
 

 

Podgrupy  

01 
 

 
02  
03  
04 Puszki instalacyjne 

 1 do r  Ministra Infrastruktury  

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.  
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Na wniosek producenta wyrobu budowlanego lub jego upowaznionego przedstawicela w

krajowej ocenie t

formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 

okreslonych w KOT nastepuje w trybie zmiany krajowej oceny technicznej po przeprowadzeniu postepowania 

w o techn

o zmie  

 

 

Krajowe oceny techniczne wydawane s  przez CNBOP-PIB na okres 5 lat. o

Krajowej oceny t ( ) na pisemny wniosek 

 enie krajowej 

oceny t ony co najmniej 12 tygodni w Wnioski 

o    rozpatrywane indywidualnie. 

 
 

Niniejszy standard przedstawia spos

krajowej oceny t

sposobu jej uzyskania.  

A , nale

krajowej oceny technicznej jest pierwszym krokiem w tym procesie.  

krajowa ocena techniczna 

stanowi dokument odniesienia w procesie certyfikacji wyrobu. Po 

znakiem budowlanym. 

kowych krajowa ocena techniczna stanowi dla 

produc ytkowych i oznakowania wyrobu 

znakiem budowlanym. 

  r a Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w 

znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z 

5.  PODSUMOWANIE 

4.6 .  ZMIANA WYDANEJ KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ 

4.7 .   
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ytkowych oraz oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym 

przez wprowadzeniem ich do obrotu.  

aprobat t . 

Oznacza to, c

aprobatami t   w sytuacji, gdy 

  

krajowych ocen t

ytkowych 

oraz oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym przed wprowadzeniem ich do obrotu.  

 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 ). 

3. R e Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

. 

4. R e Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie Krajowych 

Ocen Technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968). 

5. Mroczko G., Znaczenie Aprobat Technicznych dla bezpi ch, 

BiTP Vol. 24 Issue 4, 2011, pp. 87 93.  

6. J. Zboina, G. Mroczko, 

2016, 4(58), s. 2 5. 

7. Standard CNBOP-PIB 0025:2015 Zak adowa Kontroli Produkcji (ZKP)  wymagania. 
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