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Zaprasza na szkolenie 
 

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
z oznakowaniem znakiem CE i znakiem budowlanym 

w świetle nowych przepisów 
- ze szczególnym uwzględnieniem  

wyrobów stosowanych w drogownictwie oraz betonu towarowego 
 

Warszawa, 25.04.2019 r. 

 

Adresaci szkolenia 

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli firm wykonawczych z zakresu budownictwa drogowego oraz 
producentów betonu towarowego i wyrobów wykorzystywanych w drogownictwie, a także przedstawicieli 
administracji drogowej wszystkich szczebli - zamawiających i/lub nadzorujących wykonanie robót. 

Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi zasadami wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych – ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów stosowanych w drogownictwie. W praktyczną 
interpretację zawiłości prawnych wprowadzi Państwa wybitny ekspert, który aktywnie współuczestniczył               
w tworzeniu tych przepisów. 

Ekspert prowadzący  

Roman Sobczak - ekspert z zakresu przepisów dotyczących wyrobów budowlanych. Wieloletni pracownik organu 
nadzoru budowlanego i resortu budownictwa. Współautor ostatnich nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych. 
W latach 2010-2018 w resorcie budownictwa odpowiedzialny za wdrożenie do prawodawstwa krajowego przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 
89/106/EWG. Współautor obowiązujących od 2017 r. nowych przepisów dotyczących znakowania wyrobów 
budowlanych znakiem budowlanym. Posiada wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu stosowania 
przepisów ustawy o wyrobach budowlanych.  

Miejsce szkolenia 

Szkolenie odbędzie się w centrum Warszawy. Dokładna lokalizacja zostanie przekazana zarejestrowanym 
uczestnikom najpóźniej na 10 dni przed terminem szkolenia.  
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Harmonogram zajęć 

GODZINY ZAJĘĆ   09:00 – 15:00; Przerwa kawowa: 10:45 – 11:00; Obiad: 12:30 – 13:15 

1. System oceny zgodności wyrobów  
 Dyrektywy nowego i globalnego podejścia; 
 Ustawa o systemach oceny zgodności. 

 

2. Ogólne zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych  
 podstawy prawne; 
 najważniejsze nowelizacje przepisów; 
 definicje i ogólne zasady; 
 podstawowe wymagania dla obiektów budowlanych; 
 wymagania przepisów techniczno-budowlanych. 

 

3. Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym z oznakowaniem CE  
 cel rozporządzenia; 
 sposób deklarowania właściwości użytkowych (wzór deklaracji, sposób dostarczania, odstępstwa); 
 systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych; 
 zharmonizowane specyfikacje techniczne (norma zharmonizowana, europejski dokument oceny);  
 jednostki oceny technicznej; 
 obowiązki podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu lub udostępniających na rynku krajowym 

wyroby z oznakowaniem CE. 
 

4. Zakres stosowania norm zharmonizowanych w kontekście wyrobów stosowanych w drogownictwie  
 typy norm; 
 dobrowolność a obligatoryjność stosowania norm; 
 normy zharmonizowane z rozporządzaniem CPR; 
 najwcześniej spotykane problemy i nieprawidłowości. 

 

5. Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym z oznakowaniem znakiem 
budowlanym  
 sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym (wzór 

krajowej deklaracji, sposób dostarczania); 
 zasady oznakowania znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszącej temu oznakowaniu; 
 krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz zadania strony 

trzeciej w zakresie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych 
znakiem budowlanym; 

 grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych; 

 krajowa ocena techniczna zasady udzielania, zmiany, uchylania, jednostki upoważnione do ich wydawania;  
 obowiązki podmiotów gospodarczych (producentów, importerów i sprzedawców) wprowadzających do obrotu lub 

udostępniających na rynku krajowym wyroby ze znakiem budowlanym; 
 przepisy przejściowe. 

 

6. Wyroby budowlane objęte od 1 stycznia 2017 r. obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym: beton towarowy, 
spoiwa i mieszanki hydrauliczne stosowane na podbudowy dróg, wyroby antykorozyjne, wyroby wentylacyjne  
 Polskie Normy wyrobu; 
 krajowe oceny techniczne oraz warunki oceny; 
 najczęściej spotykane problemy i nieprawidłowości.  

 

7. System nadzoru na rynkiem wyrobów budowlanych  
 zadania i obowiązki organów; 
 kontrola wyrobów budowlanych na rynku; 
 postępowania administracyjne prowadzone wobec podmiotów naruszających przepisy ustawy; 
 sankcje karne. 

 

8. Odpowiedzialność osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie wyrobów 
budowlanych  

 

9. Informacja o zmianach w przepisach krajowych i europejskich  
 

10. Pytania i odpowiedzi 
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Cena szkolenia, warunki płatności i rezygnacji  

Cena szkolenia wynosi 500 zł + VAT.  

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych (dotyczy podmiotów sfery 
budżetowej oraz podmiotów prywatnych, które otrzymały dofinansowanie na szkolenia ze środków publicznych) 
przysługuje zwolnienie z VAT. 

Termin płatności 

Opłatę za szkolenie należy wpłacić na konto nr 10 1950 0001 2006 6922 3346 0002 – do dnia 11.04.2019 r. 

Warunki rezygnacji 
- do dnia 11.04.2019 r.  – bezkosztowo 
- do dnia 23.04.2019 r.  – 20% ceny uczestnictwa 
- po dniu 23.04.2019 r.  – 100% ceny uczestnictwa 
Zgłoszenie rezygnacji prosimy przesyłać w formie pisemnej na e-mail biuro@perspektywaekspertow.pl  (zalecane) 
lub fax 22 350 73 56 

Termin i forma zapisów  

Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać do dnia 11.04.2019 r. wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym (plik do 
pobrania również na naszej stronie www.perspektywaekspertow.pl przy opisie danego szkolenia) na e-mail 
biuro@perspektywaekspertow.pl (zalecane) lub fax 22 350 73 56.  

Osoby zainteresowane danym szkoleniem, a nie mogące jeszcze przesłać formalnego zgłoszenia, zachęcamy do 
dokonywania niezobowiązującej wstępnej rezerwacji (rezerwacja elektroniczna – na naszej stronie 
www.perspektywaekspertow.pl przy opisie danego szkolenia) lub o kontakt z biurem 
biuro@perspektywaekspertow.pl tel. 22 408 88 33. 

Materiały szkoleniowe 

Uczestnicy otrzymują  materiały drukowane zawierające prezentacje wykorzystywane podczas szkolenia oraz 
ewentualnie inne materiały pomocnicze. 

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują imienne świadectwa uczestnictwa w szkoleniu. 


