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Wyroby objęte programem certyfikacji PW 01 „Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 
europejskim 2+”: 
 

1. METALOWE WYROBY KONSTRUKCYJNE I WYROBY POMOCNICZE 

WYROBY Norma zharmonizowana Tytuł 

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 marca 1998 r. 
w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów 
budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy 
Rady 89/106/EWG w zakresie konstrukcyjnych wyrobów 
metalowych i wyposażenia pomocniczego 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) 
(98/214/WE) 

EN 1090-1:2009+A1:2011 
(PN-EN 1090-1+A1:2012) 

Wykonanie konstrukcji stalowych 
i aluminiowych -- Część 1: Zasady 
oceny zgodności elementów 
konstrukcyjnych 

2. Okres ważności certyfikacji:  
Dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki 
jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że certyfikacja nie zostanie zawieszona lub cofnięta przez 
jednostkę notyfikowaną certyfikującą zakładową kontrolę produkcji. 

3. Częstotliwość nadzoru (odstępy po inspekcji wstępnej, podano w latach): 
Zgodnie z wymaganiami EN 1090-1:2009+A1:2011 pkt. B.4.2  

• Dla klasy EXC1, EXC2 1-2-3-3 (+/- 3 miesiące) 

• Dla klasy EXC3, EXC4 1-1-2-3-3 (+/- 3 miesiące) 
jeśli nie wystąpiła żadna z sytuacji wymienionych w B.4.1 a) do d) 
 
W przypadku rozszerzenia zakresu certyfikacji obejmującej klasę wykonania EXC1 lub EXC2 do klasy wykonania EXC3 lub 
EXC4, lub stwierdzenia niezgodności dużej powraca się do pierwotnego reżimu nadzoru stosowanego po inspekcji wstępnej 
wg zasad opisanych powyżej. 

DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Lp. DOKUMENT PUBLIKACJA 

WYMAGANIA PRAWNE 

1.  

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
89/106/EWG 305/2011 

Dz.U. L 88 z 4.4.2011 

2.  

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 568/2014 z dnia 
18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

Dz.U. L 157 z 27.5.2014 

3.  

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 
21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy 
stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych 

Dz.U. L 159 z 28.5.2014 

4.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
Dz. U. 2004.92.881 z późn. zmianami 

5.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
Dz. U. 1994.89.414 
z późn. zmianami 



 ZAŁĄCZNIK PW Z 01.01 

Wykaz wyrobów oraz dokumentów odniesienia do programu PW 01 

 

PW Z 01.01 ; rewizja 04.00 z dnia 2021-03-31 ; strona 2 / 2 

6.  
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 
rynku 

Dz.U. 2016 poz. 542 
z późn. zmianami 

WYMAGANIA NORMATYWNE 

7.  
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny 
zgodności elementów konstrukcyjnych 

PN-EN 1090-1+A1:2012 
EN 1090-1:2009+A1:2011 

8.  

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania 
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

PN-EN 1090-2+A1:2012 
EN 1090-2:2008+A1:2011 

 
PN-EN 1090-2:2018-09 

EN 1090-2:2018 

9.  

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania 
techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych 

PN-EN 1090-3:2008 
EN 1090-3:2008 

 
PN-EN 1090-3:2019-05 

EN 1090-3:2019 

10.  
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 4: Wymagania 
techniczne dotyczące profilowanych na zimno stalowych elementów 
konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian 

PN-EN 1090-4:2018-09 
EN 1090-4:2018 

11.  

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 5: Wymagania 
techniczne dotyczące profilowanych na zimno aluminiowych elementów 
konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów 
i ścian 

PN-EN 1090-5:2017-05 
EN 1090-5:2017 

 


