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WYROBÓW I ZKP
Certyfikacja wyrobów i zakładowej kontroli produkcji
Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji ITB prowadzi certyfikację wyrobów i zakładowej
kontroli produkcji w obszarze:
regulowanym prawnie, w którym ocenia się zgodność wyrobu i zakładowej kontroli produkcji:
z wymaganiami norm zharmonizowanych lub europejskich ocen technicznych
upoważniającą producenta do wydania europejskiej deklaracji właściwości użytkowych i
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
z wymaganiami polskich norm lub krajowych ocen technicznych, upoważniającą
producenta do wydania krajowej deklaracji zgodności i oznaczania wyrobów
budowlanych znakiem budowlanym B
dobrowolnym, w którym ocenia się zgodność wyrobu, zakładowej kontroli produkcji lub usługi:
z wymaganiami norm i ocen technicznych
z Kryteriami jakości ITB, uprawniającą do znakowania wyrobu znakiem jakości Q-ITB
z Kryteriami ekologicznymi ITB, uprawniającą do znakowania wyrobu znakiem
ekologicznym EKO-ITB
z Kryteriami akustycznymi ITB, uprawniającą do znakowania wyrobu znakiem
akustycznym A-ITB lub znakiem jakości akustycznej AQ-IT
z Kryteriami odporności na włamanie ITB, uprawniającą do znakowania wyrobu znakiem
odporności na włamanie WQ-ITB
z Kryteriami cieplnymi ITB, uprawniającą do znakowania wyrobu znakiem cieplnym CITB lub znakiem jakości cieplnej CQ-ITB.

Obszar europejski Certyfikacja wyrobów i ZKP na znak CE
Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji ITB prowadzi certyfikację wyrobów i zakładowej
kontroli produkcji w obszarze europejskim jako akredytowana AC 020 i notyfikowana jednostka
certyfikująca wyroby – nr 1488. Działalność prowadzi zgodnie z wymaganiami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiających
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, normy PN-EN ISO/IEC
17065, dysponując laboratorium badawczym akredytowanym AB 023 działającym zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Zakres notyfikacji

Zakres akredytacji AC 020

Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby nr AC 020
Informator o certyfikacji wyrobów i ZKP w obszarze europejskim / Guidelines for the certification of
products and factory production control in Europe
pobierz plik pdf 437.08 kB
Wniosek o certyfikację na potrzeby oznakowania CE/ Application for the certification for the CE
marking purpose
pobierz plik docx 78.36 kB
Wytyczne dla producentów wyrobów budowlanych / Guidelines for manufacturers of construction
products
pobierz plik pdf 190.79 kB
Oświadczenie nr 2 dot. podatku VAT Kontrahenta spoza Unii Europejskiej / Declaration no 2 Representations and Warranties – Contractor outside the European Union
pobierz plik docx 18.71 kB

Oświadczenie nr 3 dot. podatku VAT Kontrahenta z Unii Europejskiej / Declaration no 3 Representations and Warranties – Contractor from the European Union
pobierz plik docx 20.8 kB

Obszar krajowy Certyfikacja wyrobów i ZKP na znak budowlany B
Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji ITB prowadzi certyfikację wyrobów i zakładowej
kontroli produkcji w obszarze krajowym jako akredytowana jednostka AC 020. Działalność prowadzi
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania (Dz. U. 2016, poz. 1966), normy PN-EN ISO/IEC 17065, dysponując laboratorium
badawczym akredytowanym AB 023 działającym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC
17025.

Zakres akredytacji AC 020

Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby nr AC 020
Informator - obszar krajowy - znak budowlany B / Guidelines - domestic market - building industry
mark
pobierz plik pdf 276 kB
Wniosek o certyfikację na potrzeby oznakowania B / Application for the certification for the B
marking purpose
pobierz plik docx 78.4 kB
Wytyczne dla producentów wyrobów budowlanych / Guidelines for manufacturers of construction
products
pobierz plik pdf 190.77 kB
Oświadczenie nr 2 dot. podatku VAT Kontrahenta spoza Unii Europejskiej / Declaration no 2 Representations and Warranties – Contractor outside the European Union
pobierz plik docx 18.71 kB
Oświadczenie nr 3 dot. podatku VAT Kontrahenta z Unii Europejskiej / Declaration no 3 Representations and Warranties – Contractor from the European Union
pobierz plik docx 20.8 kB

Certyfikacja dobrowolna
Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji ITB prowadzi certyfikację wyrobów, zakładowej
kontroli produkcji i usług w obszarze dobrowolnym, w obszarze objętym akredytacją AC 020 oraz
poza zakresem akredytacji. Działalność prowadzi zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041 z
późniejszymi zmianami), normy PN-EN ISO/IEC 17065, dysponując laboratorium badawczym
akredytowanym AB 023 działającym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Zakres akredytacji AC 020
Informator certyfikacji dobrowolnej / Guidelines for voluntary certification
pobierz plik pdf 814.49 kB
Wniosek o certyfikację w zakresie dobrowolnym / Application for the voluntary certification
pobierz plik docx 69.65 kB
Wniosek o dobrowolną certyfikację usług / Application for voluntary certification of services
pobierz plik doc 106 kB
Wniosek o dobrowolną certyfikację usługi przesypywania cementów certyfikowanych / Application
for voluntary certification of pouring services of certified cements
pobierz plik doc 98 kB
Oświadczenie nr 2 dot. podatku VAT Kontrahenta spoza Unii Europejskiej / Declaration no 2 Representations and Warranties – Contractor outside the European Union
pobierz plik docx 18.71 kB
Oświadczenie nr 3 dot. podatku VAT Kontrahenta z Unii Europejskiej / Declaration no 3 Representations and Warranties – Contractor from the European Union
pobierz plik docx 20.8 kB
Program certyfikacji dobrowolnej wyrobów / Voluntary product certification program
pobierz plik pdf 5.12 MB
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