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EUROPEJSKIE OCENY TECHNICZNE (ETA)
Decyzją Nr 1/JOT/WB/13 z dnia 27 września 2013 r. Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej Instytut Techniki Budowlanej został wyznaczony jako jednostka oceny
technicznej (JOT) upoważniona do wydawania Europejskich Ocen Technicznych.

Instytut Techniki Budowlanej jest upoważniony do wydawania Europejskich Ocen
Technicznych dla wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie ogólnym w zakresie
następujących grup wyrobów:
Grupa wyrobów według Załącznika IV Tabela 1 do Rozporządzenia Nr 305/2011

Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego / lekkiego / autoklawizowanego
napowietrzonego
Drzwi, okna, okiennice, bramy i powiązane z nimi okucia budowlane
Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej i zestawy (izolujące przed wodą lub parą
wodną)
Materiały termoizolacyjne.
Złożone zestawy / systemy izolacyjne
Łożyska konstrukcyjne.
Trzpienie do złączy konstrukcyjnych
Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne
Wyroby gipsowe
Geowłókniny, geomembrany i wyroby związane
Ściany osłonowe / okładziny ścian zewnętrznych / oszklenie ze spoiwem konstrukcyjnym
Stałe urządzenia gaśnicze (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia
gaśnicze, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu oraz do tłumienia wybuchu)
Urządzenia sanitarne
Konstrukcyjne wyroby / elementy drewniane i wyroby pomocnicze
Płyty i elementy drewnopochodne
Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne
Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu (i wyroby pomocnicze)
Zestawy zakotwień i cięgien
Wyroby murarskie i wyroby pokrewne
Elementy murowe, zaprawy i wyroby pomocnicze
Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków
Wyroby podłogowe i posadzkowe
Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze

Kod
grupy 1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20

Wykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów, zestawy wyrobów do
wykonywania ścian działowych
Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i wyroby pomocnicze. Zestawy dachowe
Kruszywa
Kleje budowlane
Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem
Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń
Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczoną do spożycia
przez ludzi
Wyroby budowlane stykające się z woda przeznaczoną do spożycia przez ludzi
Wyroby ze szkła płaskiego, profilowanego i bloków szklanych
Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne
Wyroby do uszczelniania złączy
Mocowania / łączniki
Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty
Wyroby do zatrzymywania ognia, uszczelniające i ochrony ogniowej, wyroby hamujące
palność

21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1) Kod grupy według Załącznika IV Tabela 1 do 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

Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG zamiast Europejskich
Aprobat Technicznych wydawane są Europejskie Oceny Techniczne.
Na podstawie art. 66 ust. 4 ww. rozporządzenia producenci i importerzy mogą wykorzystywać
Europejskie Aprobaty Techniczne udzielone zgodnie z art. 9 dyrektywy 89/106/EWG przed dniem 1
lipca 2013 r. jako Europejskie Oceny Techniczne do końca terminu ważności tych aprobat.

Europejskie Oceny Techniczne są dokumentami dobrowolnymi i bezterminowymi,
udzielanymi dla wyrobów:
nieobjętych zharmonizowaną normą europejską (hEN)
nie w pełni objętych zharmonizowaną normą europejską, tzn. w przypadku gdy właściwości
użytkowe wyrobu w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk nie mogą być w pełni
ocenione według hEN (metoda oceny w stosunku do co najmniej jednej zasadniczej
charakterystyki nie jest właściwa lub nie istnieje).

Europejska Ocena Techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzenia deklaracji właściwości
użytkowych i oznakowania CE wyrobu, którego dotyczy.

W związku ze zmianą od 01.01.2010 roku ustawy o podatku VAT (Dz. U. z dnia 23 listopada 2009 r.
Nr 192, poz. 1504) na podatnika nałożone są dodatkowe obowiązki związane z charakterem i
miejscem świadczenia usług. Podatnik (Klient) nie odprowadzający podatku VAT na terenie Polski
ma obowiązek określić, m.in. swój status podatkowy, miejsce/a wykonania usługi (produkcji) oraz cel
świadczonej usługi, a co się z tym wiąże miejsca odprowadzania podatku VAT. W Instytucie Techniki
Budowlanej wprowadzono obowiązek wypełniania odpowiednich oświadczeń. Brak podpisanego
oświadczenia przez Klienta, mającego siedzibę poza terenem Polski, skutkować będzie
naliczaniem podatku od towarów i usług według stawek obowiązujących w Polsce. O wyborze
rodzaju składanego oświadczenia decyduje Podatnik (Klient), który będzie płatnikiem w procedurze.
Odpowiednie oświadczenie, stanowiące załącznik do wniosku o wydanie Europejskiej Oceny
Technicznej, dostępne jest w załącznikach poniżej.
Wniosek o udzielenie europejskiej oceny technicznej // Application for ETA
pobierz plik doc 132 kB
Oświadczenie nr 2 / Contractor Statement 2
pobierz plik pdf 344.95 kB
Oświadczenie nr 3 ETA/Contractor Statement for ETA 3
pobierz plik pdf 350.53 kB

KRAJOWE OCENY TECHNICZNE (KOT)
Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest udokumentowaną, pozytywną oceną własciwości
użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w
których wyrób będzie zastosowany. Podstawowe wymagania są wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA STANOWI DOKUMENT ODNIESIENIA DO
SPORZĄDZENIA KRAJOWEJ DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH I ZNAKOWANIA
WYROBU ZNAKIEM BUDOWLANYM B.

Krajową Ocenę Techniczną wydaje się dla wyrobu budowlanego:
nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy (PN) wyrobu,
jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego
metoda oceny przewidziana w PN wyrobu nie jest właściwa,

jeżeli PN wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej
charakterystyki wyrobu budowlanego.

Autoryzacja Instytutu Techniki Budowlanej do wydawania Krajowych Ocen Technicznych obejmuje
wszystkie grupy wyrobów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966 z późniejszymi zmianami) w sprawie sposobu
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (włącznie z wyrobami do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną oraz
wyrobami do wentylacji i klimatyzacji), oprócz grup nr 12 i 23.

Przepisy wykonawcze do Ustawy o wyrobach budowlanych obowiązujące od 1 stycznia 2017
r.:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1968),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu dekrarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966 z późniejszymi
zmianami).

W związku ze zmianą od 01.01.2010 roku ustawy o podatku VAT (Dz. U. z dnia 23 listopada 2009 r.
Nr 192, poz. 1504) na podatnika nałożone są dodatkowe obowiązki związane z charakterem i
miejscem świadczenia usług. Podatnik (Klient) nie odprowadzający podatku VAT na terenie Polski
ma obowiązek określić, m.in. swój status podatkowy, miejsce/a wykonania usługi (produkcji) oraz cel
świadczonej usługi, a co się z tym wiąże miejsca odprowadzania podatku VAT. W Instytucie Techniki
Budowlanej wprowadzono obowiązek wypełniania odpowiednich oświadczeń. Brak podpisanego
oświadczenia przez Klienta, mającego siedzibę poza terenem Polski, skutkować będzie
naliczaniem podatku od towarów i usług według stawek obowiązujących w Polsce. O wyborze
rodzaju składanego oświadczenia decyduje Podatnik (Klient), który będzie płatnikiem w procedurze.
Odpowiednie oświadczenie, stanowiące załącznik do wniosku o wydanie Krajowej Oceny
Technicznej, dostępne jest w załącznikach poniżej.

CENTRALNA BAZA APROBAT, OCEN I REKOMENDACJI TECHNICZNYCH
BAZA OBOWIĄZUJĄCYCH APROBAT, OCEN I REKOMENDACJI TECHNICZNYCH
E-SKLEP
WYKAZ WYDANYCH KRAJOWYCH OCEN TECHNICZNYCH
WYKAZ UCHYLONYCH KRAJOWYCH OCEN TECHNICZNYCH
Wniosek o wydanie KOT ITB / Application for ITB National Technical Assessment
pobierz plik pdf 1.19 MB

Wniosek o wprowadzenie zmian do KOT ITB / Application for amendment of the ITB National
Technical Assessment
pobierz plik pdf 931.82 kB
Oświadczenie nr 2 / Contractor Statement 2
pobierz plik pdf 344.95 kB
Oświadczenie nr 3 / Contractor Statement 3
pobierz plik pdf 350.53 kB
Ulotka KOT/ETA
pobierz plik pdf 980.62 kB

WARUNKI OCENY
Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego są opracowywane na
podstawie § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968), w odniesieniu do
wyrobów budowlanych, dla których istnieją wystarczające podstawy naukowe i wiedza praktyczna
dla ustalenia jednolitego zakresu poziomu wymaganych właściwości użytkowych.
Warunki Oceny opracowuje jednostka oceny technicznej/krajowa jednostka oceny technicznej w
zakresie grup wyrobów, w stosunku do których posiada upoważnienie do wydawania krajowych ocen
technicznych. W przypadku wyrobów budowlanych objętych zakresem więcej niż jednej jednostki
oceny, Warunki Oceny są opracowywane wspólnie przez te jednostki.
Autoryzacja Instytutu Techniki Budowlanej do wydawania krajowych ocen technicznych obejmuje
wszystkie grupy wyrobów wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) w sprawie sposobu deklarowania właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (włącznie z
wyrobami do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną oraz wyrobami do wentylacji i
klimatyzacji), oprócz grup nr 12 i 23.
Ustalenia zawarte w Warunkach Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego są
uwzględniane w postępowaniu w sprawie wydania krajowej oceny technicznej dla wyrobu
wchodzącego w zakres Warunków Oceny.

UWAGA
Krajowa ocena techniczna dotycząca wyrobu, dla którego nie opracowano Warunków
Oceny, wydawana jest na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, z
wyłączeniem § 6 ust. 2 oraz § 7 rozporządzenia.

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobów Budowlanych
Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego / WO-KOT/04/01 wydanie
1 Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem
grupa 4
wyrobów z wełny mineralnej (MW)
Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego / WO-KOT/04/02 wydanie
1 Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem
grupa 4
wyrobów ze styropianu (EPS)
Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego / WO-KOT/28/01 wydanie
grupa 28
1 Filtry do instalacji gazowych
Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego / WO-KOT/36/01 wydanie
grupa 36
1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej

APROBATY TECHNICZNE (AT)
UWAGA: NOWE PRZEPISY KRAJOWE OD 1 STYCZNIA 2017 r.

W Dzienniku Ustaw RP z dn. 13 sierpnia 2015 r., poz. 1165, została opublikowana ustawa z dnia 25
czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy
o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, ustanawiająca
m.in. nowe warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych na rynku krajowym oraz
dwa rozporządzenia wykonawcze do ustawy:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966 z późniejszymi
zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1968/1
Zgodnie z postanowieniami tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy
dotyczące wydawania krajowych ocen technicznych (wymienione w art. 1 pkt 5-7 ustawy), które
zastąpiły wydawane obecnie Aprobaty Techniczne.

Od 1 stycznia 2017 r. Aprobaty Techniczne nie są wydawane, nowelizowane oraz nie są
przedłużane terminy ich ważności.

Zgodnie z art. 5, ust. 3 ww. ustawy
„Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5-7 niniejszej ustawy,
mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych
aprobat”.

Uchylone dokumenty aprobacyjne ITB

REKOMENDACJE TECHNICZNE (RT)
Rekomendacje Techniczne ITB są dokumentami dobrowolnymi, obejmującymi:
wyroby lub zestawy wyrobów nie podlegające wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami)
powtarzalne rozwiązanie techniczne
zakres, warunki i zasady stosowania wyrobów budowlanych.

Rekomendacje Techniczne ITB wydawane dla wyrobów lub zestawów wyrobów nie podlegających
wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych stanowią specyfikacje techniczne, umożliwiające
dokonywanie oceny zgodności i wydawanie przez Producenta świadectw technicznych (ewentualnie
świadectw zgodności), potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe wyrobów (zestawów
wyrobów) nimi objętych.

Rekomendacje Techniczne ITB ustalają zakres, warunki i zasady stosowania wyrobów i zestawów
wyrobów budowlanych, z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
krajowych przepisów.

Rekomendacje Techniczne ITB wydawane dla powtarzalnych rozwiązań technicznych
potwierdzają ich zgodność z wymaganiami art. 5 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz.
2016, z późniejszymi zmianami), tzn. potwierdzają, że rozwiązania te są zgodne z wymaganiami
przepisów techniczno-budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej i zapewniają spełnienie
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane. Mogą określać także warunki wykonania i
odbioru objętych nimi rozwiązań technicznych.

Wyroby objęte Rekomendacją Techniczną mogą być znakowane poniższym znakiem:

Rekomendacja Techniczna
RT ITB - XXXX/20YY

umieszczonym na wyrobie lub na etykiecie. Logo ITB może mieć barwę czarną lub
niebieską.

Podstawą do rozpoczęcia postępowania zmierzającego do wydania Rekomendacji Technicznej ITB
jest:
złożenie wniosku na formularzu Wniosek o wydanie Rekomendacji Technicznej ITB wraz z
niezbędnymi załącznikami - wniosek może złożyć producent wyrobu (kompletator zestawu
wyrobów) lub jednostka, która opracowała powtarzalne rozwiązanie techniczne
zawarcie Porozumienia z Instytutem Techniki Budowlanej
wniesienie opłaty za wstępne rozpatrzenie wniosku (opłata ta wynosi 2000 zł + 23% VAT).

W sprawie kosztów udzielenia Rekomendacji Technicznej ITB, prosimy o kontakt z Zakładem Oceny
Technicznej ITB.
Informujemy, że opłata za wstępne rozpatrzenie wniosku nie podlega zwrotowi w przypadku
przerwania procedury zmierzającej do udzielenia Rekomendacji Technicznej ITB z przyczyn
niezależnych od Instytutu Techniki Budowlanej.

W związku ze zmianą od 01.01.2010 roku ustawy o podatku VAT (Dz. U. z dnia 23 listopada 2009 r.
Nr 192, poz. 1504) na podatnika nałożone są dodatkowe obowiązki związane z charakterem i
miejscem świadczenia usług. Podatnik (Klient) nie odprowadzający podatku VAT na terenie Polski
ma obowiązek określić, m.in. swój status podatkowy, miejsce/a wykonania usługi (produkcji) oraz cel
świadczonej usługi, a co się z tym wiąże miejsca odprowadzania podatku VAT. W Instytucie Techniki
Budowlanej wprowadzono obowiązek wypełniania odpowiednich oświadczeń. Brak podpisanego
oświadczenia przez Klienta, mającego siedzibę poza terenem Polski, skutkować będzie
naliczaniem podatku od towarów i usług według stawek obowiązujących w Polsce. O wyborze
rodzaju składanego oświadczenia decyduje Podatnik (Klient), który będzie płatnikiem w procedurze.
Odpowiednie oświadczenie, stanowiące załącznik do wniosku o wydanie, wprowadzenie zmian,
przedłużenie terminu ważności Rekomendacji Technicznej ITB dostępne jest w załącznikach poniżej.
Formularz wniosku o udzielenie Rekomendacji Technicznej // Application for ITB Technical
Recommendation
pobierz plik doc 208 kB
Formularz wniosku o przedłużenie terminu ważności Rekomendacji Technicznej // Application for
extension of validity of ITB Technical Recommendation

pobierz plik doc 98 kB
Formularz wniosku o wprowadzenie zmian do Rekomendacji Technicznej // Application for
amendment of ITB Technical Recommendation
pobierz plik doc 151 kB
Oświadczenie nr 2 / Contractor Statement 2
pobierz plik pdf 344.95 kB
Oświadczenie nr 3/Contractor Statement 3
pobierz plik pdf 350.53 kB

ITB W EOTA
Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG zamiast Europejskich Aprobat
Technicznych udzielane są Europejskie Oceny Techniczne.

Na podstawie art. 66 ust. 4 ww. rozporządzenia producenci i importerzy mogą wykorzystywać
Europejskie Aprobaty Techniczne udzielone zgodnie z art. 9 dyrektywy 89/106/EWG przed dniem 1
lipca 2013 r. jako Europejskie Oceny Techniczne do końca terminu ważności tych aprobat.

Europejskie Oceny Techniczne zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. rozporządzenia udzielane są dla wyrobów
budowlanych, które nie są objęte lub nie są w pełni objęte europejskimi normami
zharmonizowanymi.

Europejska Ocena Techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzenia deklaracji właściwości
użytkowych i oznakowania CE dla wyrobu, którego dotyczy. Zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011
oraz ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodności (Dz. U. z 08.08.2013 r., poz. 898), oznakowanie CE jest jedynym
oznakowaniem potwierdzającym zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami
użytkowymi w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, objętych tą Europejską Oceną
Techniczną.

W związku ze zmianą od 01.01.2010 roku ustawy o podatku VAT (Dz. U. z dnia 23 listopada
2009 r. Nr 192, poz. 1504) na podatnika nałożone są dodatkowe obowiązki związane z charakterem i

miejscem świadczenia usług. Podatnik (Klient) nie odprowadzający podatku VAT na terenie Polski
ma obowiązek określić, m.in. swój status podatkowy, miejsce/a wykonania usługi (produkcji) oraz cel
świadczonej usługi, a co się z tym wiąże miejsca odprowadzania podatku VAT. W Instytucie Techniki
Budowlanej wprowadzono obowiązek wypełniania odpowiednich oświadczeń. Brak podpisanego
oświadczenia przez Klienta, mającego siedzibę poza terenem Polski, skutkować będzie naliczaniem
podatku od towarów i usług według stawek obowiązujących w Polsce. O wyborze rodzaju składanego
oświadczenia decyduje Podatnik (Klient), który będzie płatnikiem w procedurze. Odpowiednie
oświadczenie, stanowiące załącznik do wniosku o wydanie Europejskiej Aprobaty Technicznej,
dostępne jest w załącznikach poniżej.

Decyzją Nr 1/JOT/WB/13 z dnia 27 września 2013 r. Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej Instytut Techniki Budowlanej został wyznaczony jako jednostka oceny
technicznej (JOT) upoważniona do udzielania Europejskich Ocen Technicznych.

http://www.eota.eu/
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ITB W UEAtc
Europejska Unia ds. Aprobat Technicznych w Budownictwie (UEAtc) jest siecią instytutów
europejskich oraz krajów sąsiadujących, która zrzesza, na zasadzie dobrowolności, krajowe jednostki
udzielające aprobat technicznych.

Członkowie UEAtc rozwijają dobrowolny proces wydawania aprobat technicznych wspierający
innowacje w dziedzinie budownictwa. Wzajemne zaufanie stowarzyszonych instytutów zaowocowało
powstaniem procedury potwierdzania, umożliwiającej wykorzystanie badań i ocen wykonanych przy
udzielaniu aprobaty w kraju pochodzenia wyrobu przez instytuty członkowskie krajów, do których
producent zamierza eksportować swój wyrób.

W obszarze zainteresowania UEAtc znajduje się każda innowacja w wyrobach budowlanych i
procesach.

Celem działalności UEAtc jest zniesienie wszelkiego rodzaju barier oraz promowanie naukowego
podejścia do aprobat na innowacje w dziedzinie budownictwa. Jest to możliwe dzięki zapewnieniu, że
wyniki badań otrzymane w różnych krajach są równoważne i mogą być wykorzystywane przez
członków UEAtc w wydawaniu aprobat technicznych.

http://www.ueatc.eu/
Procedura potwierdzania krajowych aprobat technicznych w ramach UEAtc

