EUROPEJSKA
OCENA TECHNICZNA
EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT

Instytut Techniki Budowlanej jest członkiem Europejskiej Organizacji ds. Oceny
Technicznej (EOTA) od 1998 roku.
EurOpEjskA OcEnA TEchnIcznA (ETA) jest udokumentowaną oceną właściwości
użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk,
dla deklarowanego zamierzonego zastosowania wyrobu, zgodnie z Europejskim
Dokumentem Oceny.
EurOpEjskA OcEnA TEchnIcznA sTAnOwI dOkuMEnT
OdnIEsIEnIA dO spOrzĄdzEnIA dEkLArAcjI włAŚcIwOŚcI
uŻyTkOwych I wprOwAdzEnIA wyrOBu BudOwLAnEGO
nA rynEk EurOpEjskI z OznAkOwAnIEM cE.

EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA JEST DOKUMENTEM BEZTERMINOWYM,
WYDAWANYM DLA WYROBU BUDOWLANEGO:
nieobjętego zharmonizowaną normą europejską (hEN),
nie w pełni objętego zharmonizowaną normą europejską, tzn. w przypadku, gdy
właściwości użytkowe wyrobu w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk
nie mogą być w pełni ocenione według hEN (tj. gdy w odniesieniu do co najmniej
jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu, norma hEN nie przewiduje metody oceny
lub gdy metoda oceny nie jest właściwa).
Autoryzacja Instytutu Techniki Budowlanej do wydawania Europejskich Ocen
Technicznych obejmuje wszystkie grupy wyrobów budowlanych według cpr
załącznik IV, tabela 1 (rozporządzenie parlamentu Europejskiego i rady (uE)
nr 305/2011), z wyjątkiem grup 12 i 23.
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KRAJOWA
OCENA TECHNICZNA
NATIONAL TECHNICAL ASSESSMENT

krAjOwA OcEnA TEchnIcznA (kOT) jest udokumentowaną, pozytywną oceną
właściwości 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 (Nowy dziennik ustaw: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.).
krAjOwA OcEnA TEchnIcznA sTAnOwI dOkuMEnT
OdnIEsIEnIA dO spOrzĄdzEnIA krAjOwEj dEkLArAcjI
włAŚcIwOŚcI uŻyTkOwych I znAkOwAnIA wyrOBu
znAkIEM BudOwLAnyM.
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 jest zgodna
z autoryzacją w zakresie wydawania Europejskich Ocen Technicznych i dodatkowo rozszerzona o wyroby
do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną oraz wyroby do wentylacji i klimatyzacji (grupy
wyrobów nr 35 i 36 wg załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym).
PRZEPISY WYKONAWCZE DO USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH OBOWIąZUJąCE OD
1 STYCZNIA 2017 R.:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968),
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 2016 r., poz. 1966, z późn. zm.).
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