
 

 

 
 Kraków, dnia 17 stycznia 2013 r.

 
 
Szanowni Państwo, 
 

Miło nam poinformować, że firma SMAY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w dniu  
21 grudnia 2012 roku uzyskała Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej  
AT-15-9020/2012, w której stwierdzono przydatność do stosowania w budownictwie 
wyrobów pod nazwą: 
 
„Zestaw wyrobów iSWAY-FC® do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli 
rozprzestrzeniania dymu i ciepła”. 
 

Na podstawie ww. Aprobaty Instytut Techniki Budowlanej w dniu 21 grudnia 2012r. 
wydał Certyfikat Zgodności ITB-2189/W, w którym uznał, że certyfikowany zestaw 
podlega ocenie w systemie oceny zgodności 1.    
 

W myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 92, poz. 881 z późn. zm.; dalej: „ustawa”) przez „wyrób budowlany” należy rozumieć 
rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, 
wytworzoną w  celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzoną 
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie 
wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623).  
 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 
jeżeli jest oznakowany w sposób, o którym mowa w art. 5 ustawy, tj. między innymi znakiem 
budowlanym (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy oznakowanie wyrobu 
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne (z zastrzeżeniem ust. 2-4), jeżeli 
producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności  
i wydał, na swoją własną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską 
Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości 
użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ  
na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.  
 

Aprobaty technicznej udziela się m. in. dla wyrobu budowlanego, dla którego nie 
ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez Komisję 
Europejską na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych (art. 9 ust 1 pkt 1 ustawy). Odnośnie zestawów do różnicowania 
ciśnienia wydano dla Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) Mandat 109 Komisji 
Europejskiej – „Wyroby służące do wykrywania i sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia 
gaśnicze i ich podzespoły, wyroby służące do kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu oraz 
tłumienia wybuchu” (obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie 
wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm 
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem 
przedmiotowym tych mandatów; M.P. z 2004 r., Nr 32, poz. 571); a zatem istnieje prawna 



 

 

podstawa i prawny wymóg do uzyskiwania przez producentów aprobat technicznych  
na ww. zestawy wyrobów. 
 

Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu 
budowlanego do obrotu, producent jest zobowiązany do umieszczenia na wyrobie 
budowlanym znaku budowlanego, oznaczającego, że jest on zgodny ze specyfikacją 
techniczną (Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną), co zostało potwierdzone przez 
dokonanie oceny zgodności określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2041; § 11  
w zw. z §2 pkt 1, dalej:  „rozporządzenie”). Przepisy rozporządzenia nie pozostawiają 
wątpliwości, w którym systemie oceny zgodności powinny być oceniane instalacje 
kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu, w tym zestawy do różnicowania ciśnienia – 
zgodnie z treścią pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia w przypadku wyżej opisanych 
zestawów wymagane jest przeprowadzenie certyfikacji zgodności wyrobu przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą w systemie oceny zgodności 1.  

Z tego też względu przepisy prawa budowlanego zabraniają stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych wyrobów wytworzonych w celu zastosowania  
w obiekcie w sposób trwały, jeżeli zostały wprowadzone do obrotu niezgodnie  
z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy Prawo budowlane; sankcja za naruszenie tego 
wymogu została określona w art. 93 pkt 1a) ustawy Prawo budowlane). Ustawodawca 
szczególną wagę przywiązuje do bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych,  
o czym świadczy m. in. fakt, że obowiązkową kontrolą obiektu poprzedzającą wydanie 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie objęto właśnie wyroby budowlane szczególnie istotne 
dla bezpieczeństwa pożarowego (art. 59a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo budowlane).   
 

Gwarancję niezawodności i spełniania wymagań podstawowych dotyczących 
bezpieczeństwa pożarowego w zakresie zestawów wyrobów do różnicowania ciśnienia  
(art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) Prawa budowlanego) dają wyroby budowlane certyfikowane  
w systemie oceny zgodności 1, i zarówno inspektorzy nadzoru inwestorskiego, jak i organy 
nadzoru budowlanego winni kontrolować spełnianie tego wymogu.   
 
 Gwarancję taką daje certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej „Zestaw 
wyrobów iSWAY-FC®  do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania 
dymu i ciepła”. W załączeniu przekazujemy na Państwa ręce Aprobatę Techniczną Instytutu 
Techniki Budowlanej AT-15-9020/2012, udzieloną w dniu 21 grudnia 2012 r. 

 
  
 


