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NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 
 

[Moderator - Barbara Buryta] 9:59 am: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat OZNAKOWANIA CE. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 9:59 am: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani ANNA HUTYRA 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 9:59 am: Pani ANNA HUTYRA ukończyła studia prawnicze na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przez wiele lat prowadziła gdańskie Centrum Euro 
Info naleŜące do ogólnoeuropejskiej sieci ośrodków, których misją było informowanie przedsiębiorców 
o waŜnych dla nich aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej. 
 
[Główny]: Ekspert: Anna Hutyra wszedł o godz. 9:59 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 9:59 am: Wyspecjalizowała się w tematyce dyrektyw nowego podejścia i 
oznakowania CE. Upowszechniała wśród polskich firm wiedzę na ten temat, udzielając odpowiedzi na 
indywidualne zapytania, prowadząc szkolenia oraz pisząc liczne broszury, ksiąŜki i artykuły prasowe. 
Przez kilka lat naleŜała do ogólnoeuropejskiej grupy roboczej sieci ośrodków Euro Info, zajmującej się 
zagadnieniami oceny zgodności i oznakowania CE. Obecnie prowadzi serwis internetowy ce.info.pl. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 9:59 am: Niektóre z publikacji Anny Hutyry poświęcone tematyce 
oznakowania CE: „Umieszczanie na wyrobach oznakowania CE. Zakres obowiązywania, podstawowe 
zasady, praktyczne wskazówki” Wydawnictwo ODDK, 2003 r. "Oznakowanie CE warunkiem 
dopuszczania do obrotu niektórych wyrobów przemysłowych" - miesięcznik "Normalizacja" nr 4/2004; 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:00 am: "Oznakowanie CE na wyrobach przemysłowych - 
bezpieczeństwo i swobodny obrót" - rozdział w publikacji zbiorowej „Meritum. Unia Europejska. Prawo 
instytucjonalne i gospodarcze” 2005, 2006, 2007, 2008 r. (Dom Wydawniczy ABC – Wolters Kluwer); 
"Harmonizacja przepisów technicznych w Unii Europejskiej – reforma nowego podejścia" - 
dwumiesięcznik "Wspólnoty Europejskie" nr 3/2007 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:00 am: Informacje na temat doświadczenia Pani ANNY HUTYRY 
znajdą Państwo na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty 
internetowe / Archiwum czatów 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:00 am: Zacznijmy nasz dzisiejszy czat - Szanowna Pani, pomimo, iŜ 
obowiązek umieszczania oznakowania CE na wyrobach wszedł w naszym kraju w Ŝycie od momentu 
wstąpienia Polski do UE, czyli juŜ ok. 4,5 roku temu, nadal wielu przedsiębiorców napotyka na róŜne 
problemy związane ze stosowaniem się do niego. Z czego to wynika? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:00 am: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź uŜyje 
znak ">" 
 
[Główny]: wladek wszedł o godz. 10:00 am 
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[Ekspert: Anna Hutyra] 10:00 am: Tematyka związana z oznakowaniem CE, zarówno pod względem 
aspektów prawnych jak i technicznych, jest bardzo trudna i rozbudowana. Firmy, które musiały 
przestawić się na oznakowanie CE kilka lat temu radzą sobie juŜ całkiem nieźle, nadąŜają za zmianami 
w przepisach i normach technicznych. 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:01 am: Cały czas pojawiają się jednak na rynku nowe podmioty, które 
muszą zapoznać się z nową dziedziną, co nie jest łatwe. Szczególnie dotyczy to importerów, którzy 
niestety często dowiadują się, Ŝe wyrób podlega oznakowaniu CE dopiero w momencie zatrzymania na 
odprawie celnej. > 
 
[Główny]: Jolanta wszedł o godz. 10:01 am 
 
[Główny]: drogmasz wszedł o godz. 10:01 am 
 
[Główny]: Karol wszedł o godz. 10:02 am 
 
[Główny]: krycha wszedł o godz. 10:02 am 
 
[ITservice] 10:02 am: Dzień dobry. Czy złoŜony przez pracownika firmy komputer  z części 
wymontowanych z innych firmowych uŜywanych komputerów, zakupionych prze 01.05.2004r.  
powinien mieć deklarację zgodności  i zostać oznakowany oznaczeniem CE i czy moŜemy sami 
stwierdzić zgodność z minimalnymi wymaganiami? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:02 am: zapraszam Państwa do zadawania pytań 
 
[Główny]: Ent wszedł o godz. 10:03 am 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:04 am: Odpowiedź dla ITService: Obowiązuje podstawowa zasada: CE + 
CE nie równa się CE. KaŜdy skończony, całościowy wyrób musi być oznakowany CE (oczywiście o ile w 
ogóle temu obowiązkowi podlega), bez względu na to, czy składa się z komponentów posiadających 
CE, czy nie. O bezpieczeństwie wyrobu – a to przecieŜ przede wszystkim chodzi w oznakowaniu CE – 
decyduje nie tylko bezpieczeństwo jego komponentów, ale równieŜ sposób ich połączenia ze sobą. 
 
[Jolanta] 10:05 am: Co daje oznakowanie CE konsumentowi? 
 
[Główny]: Sylwia Kwiatkowska wszedł o godz. 10:05 am 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:05 am: Podobnie w przypadku komputerów składanych ze "starych" części. 
JeŜeli montaŜ ma miejsce obecnie, trzeba spełnić wymagania i oznakować CE> 
 
[Główny]: anna czajkowska wszedł o godz. 10:06 am 
 
[Główny]: Marco wszedł o godz. 10:06 am 
 
[anna czajkowska] 10:06 am: Witam wszystkich 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:07 am: Proszę o odpowiedź na pytanie uŜytkownika  
 
[Jolanta]: Co daje oznakowanie CE konsumentowi? 
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[Ekspert: Anna Hutyra] 10:07 am: Odpowiedź dla Jolanta: Konsument ma prawo domniemywać, Ŝe 
wyrób posiadający oznakowanie CE jest bezpieczny.> 
 
[Główny]: Marco Polo wszedł o godz. 10:08 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:08 am: Czy w przepisach prawa związanych z oznakowaniem CE 
nastąpiły ostatnio jakieś istotne zmiany? 
 
[Główny]: Eko-roll wszedł o godz. 10:08 am 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:08 am: W dniu 13 sierpnia 2008 ukazały się dwa unijne akty prawne, które 
kompleksowo zreformują cały system tzw. nowego podejścia do harmonizacji przepisów technicznych 
w UE, którego symbolem jest oznakowanie CE. Chodzi o decyzję 768/2008/WE i rozporządzenie 
765/2008. 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:09 am: Jednak zmiany przewidziane w tych aktach prawnych będą 
wprowadzane przez wiele następnych lat, głównie przy okazji przyjmowania nowych dyrektyw lub 
nowelizacji istniejących i nie mają one takiego natychmiastowego i bezpośredniego przełoŜenia na 
sytuację przeciętnego przedsiębiorcy. Jeśli chodzi o akty prawne bezpośrednio regulujące stosowanie 
oznakowania CE, to w 2008 roku nie było Ŝadnych istotnych zmian.> 
 
[medic] 10:09 am: Jakie dyrektywy obowiązują producentów mających swoją siedzibę poza Unia 
Europejską,  zajmującą się produkcją defibrylatorów (urządzenie medyczne) i importującą je na rynki 
UE? 
 
[Główny]: GOŚĆ wszedł o godz. 10:10 am 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:11 am: Bez względu na to, gdzie ma siedzibę producent, jeśli wysyła wyrób 
medyczny na rynek UE, musi spełnić wymagania dyrektywy o wyrobach medycznych 93/42/EWG 
 
[Główny]: toy-toy wszedł o godz. 10:12 am 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:12 am: W Polsce ta dyrektywa jest wprowadzona ustawą z 20 kwietnia 
2004 o wyrobach medycznych> 
 
[Marco Polo] 10:12 am: Gdzie moŜna szukać informacji dotyczących szkoleń z zakresu oznakowania 
CE ? 
 
[toy-toy] 10:12 am: Jak moŜna sprawdzić, czy sprowadzany z Chin gadŜet ma status zabawki i w 
związku z tym musi mieć oznakowanie CE? 
 
[ITservice] 10:13 am: Proszę jeszcze o odpowiedz na drugą część pytania, a mianowicie czy moŜemy 
sami stwierdzić zgodność z minimalnymi wymaganiami? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:13 am: Na portalu oznaczenie.ce.pl zamieszczane są takie informacje> 
 
[Główny]: WORST wszedł o godz. 10:13 am 
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[Marco] 10:14 am: Witam! Zamierzam sprowadzać z Chin próbówki dla laboratoriów medycznych, czy 
takie próbówki wymagają oznakowania CE. 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:15 am: Odpowiedź dla ITservice: w przypadku komputerów producent 
"sam stwierdza zgodność", określenie "minimalne wymagania" sugeruje Ŝe ma Pan na myśli tzw. 
minimalne wymagania BHP? Jeśli tak, to w tym przypadku to nie wystarczy 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:16 am: Odpowiedź dla toy-toy: Zgodnie z dyrektywą 88/378/EWG i 
odpowiednim polskim rozporządzeniem przenoszącym tę dyrektywę do krajowego prawa, zabawką 
jest dowolny wyrób lub materiał zaprojektowany lub przewidziany do uŜywania w czasie zabawy przez 
dzieci w wieku do lat 14. Oprócz tego jest dość długa lista wyrobów, które nie są uwaŜane za zabawki 
podlegające oznakowaniu CE, mimo iŜ mogą się mieścić w powyŜszej definicji. Istotą jest, aby wyrób 
słuŜył dziecku do zabawy, a nie do innych celów. 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:16 am: W praktyce jest bardzo wiele wyrobów „z pogranicza”, co do 
których trudno powiedzieć, czy moŜna je uznać za zabawki, np. gadŜety reklamowe mające wygląd 
zabawek. KaŜdy taki przypadek trzeba oceniać indywidualnie. 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:17 am: Praktyka organów nadzoru rynku jest taka, Ŝe interpretują pojęcie 
zabawki rozszerzająco (dla ochrony bezpieczeństwa dzieci, które mogą się takimi przedmiotami 
bawić). Jeśli coś moŜna uznać za zabawkę, ze względu na to, Ŝe tak moŜe być odbierane przez dzieci i 
rodziców, to z pewnością deklaracja producenta w rodzaju „to nie jest zabawka” nic nie da. > 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:17 am: Dziękuję. Proszę o odpowiedź na pytanie uŜytkownika 
[Marco]: Witam! Zamierzam sprowadzać z Chin próbówki dla laboratoriów medycznych, czy takie 
próbówki wymagają oznakowania CE. 
 
[Marco Polo] 10:17 am: Na co naleŜy zwrócić uwagę wybierając firmę szkoleniową albo szkolenie z 
zakresu oznakowania CE dla pracowników naszej firmy ? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:18 am: Odpowiedź dla Marco: próbówki wymagają oznakowania CE, są to 
wyroby in vitro> 
 
[Główny]: netan wszedł o godz. 10:18 am 
 
[Marco] 10:18 am: Dziękuje za odpowiedz 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:19 am: Kolejne pytanie pochodzi od uŜytkownika Marco Polo]: Na co 
naleŜy zwrócić uwagę wybierając firmę szkoleniową albo szkolenie z zakresu oznakowania CE dla 
pracowników naszej firmy ? 
 
[Eko-roll] 10:19 am: Witam 
 
[netan] 10:19 am: witam 
 
[Eko-roll] 10:19 am: Mam pytanie: Jakie kary groŜą za oznaczenie znakiem CE wyrobu, który tego 
oznaczenia nie wymaga? 
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[Ekspert: Anna Hutyra] 10:20 am: Odpowiedź dla Marco Polo: wybierając szkolenia z zakresu CE 
trzeba kierować się tym, co w przypadku kaŜdego innego tematu: doświadczenie firmy i 
prowadzących, referencje> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:21 am: Przypominam pytanie od uŜytkownika [Eko-roll]: Mam 
pytanie: Jakie kary groŜą za oznaczenie znakiem CE wyrobu, który tego oznaczenia nie wymaga? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:21 am: Za bezpodstawne oznaczenie CE przewidziana jest obecnie kara 
grzywny. W praktyce zanim dojdzie do jej wymierzenia organ nadzoru rynku wezwie do zaprzestania 
takiej praktyki> 
 
[WORST] 10:21 am: Czy w przypadku produktów eksportowanych poza kraje UE obowiązuje taka 
sama procedura postępowania, jak w przypadku wprowadzania towaru na rynek UE? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:22 am: Kraje poza UE co do zasady nie wymagają CE. Są wyjątki co do 
państw stowarzyszonych z UE, np. Turcji> 
 
[Marco Polo] 10:22 am: Czy są instytucje które organizują szkolenia na szczeblu krajowym - co do 
których ma Pani pewność Ŝe ich szkolenia są organizowane na właściwym poziomie. Czy są jakieś 
certyfikaty które moŜna sprawdzić dokonując wyboru firmy szkoleniowej ? 
 
[Eko-roll] 10:23 am: A czy wiadomo Pani o jakiś juŜ wymierzanych karach i jak wysokie były grzywny? 
k 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:23 am: Pewności nigdy mieć nie moŜna... 
 
[netan] 10:23 am: Gdzie moŜna sprawdzić prawdziwość oznaczenia CE -  czy za oznaczeniem jest tez 
przebyta faktyczna procedura dopuszczenia na rynek  UE.> Czy jest moŜe w internecie jakiś serwis 
który pozwala weryfikować towary i producentów ?? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:24 am: Słyszałam o karze grzywny rzędu kilkuset złotych, ale generalnie 
nie jest to częste, kończy się na postępowaniu administracyjnym> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:24 am: Kolejka pytań: uŜytkownik [Eko-roll]; uŜytkownik [netan] 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:25 am: pytanie [Eko-roll] 10:23 am: A czy wiadomo Pani o jakiś juŜ 
wymierzanych karach i jak wysokie były grzywny? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:25 am: pytanie [netan] 10:23 am: Gdzie moŜna sprawdzić 
prawdziwość oznaczenia CE -  czy za oznaczeniem jest tez przebyta faktyczna procedura dopuszczenia 
na rynek  UE.> Czy jest moŜe w internecie jakiś serwis który pozwala weryfikować towary i 
producentów ?? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:26 am: Dla netan: serwisu niestety nie ma, sprawdzenie jest trudne... 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:26 am: Wracając do pytania w sprawie ostatnich zmian w przepisach 
prawa - jakich zmian moŜna się spodziewać w najbliŜszym czasie? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:27 am: Trzeba oglądać dokumenty, polegać na reputacji producenta... 
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[netan] 10:27 am: ale jeśli są wątpliwości co do oznaczenie to co naleŜy robić 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:27 am: MoŜna zrobić profilaktyczne badania wyrobu, ale to podraŜa koszty 
 
[netan] 10:27 am: reputacji?? nie kaŜda firma od razu ją posiada 
 
[netan] 10:28 am: absurdem jest Ŝe UE daje znaczek CE i samemu naleŜy sprawdzać jego 
prawdziwość  z tego co zrozumiałem 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:28 am: więc jest problem... głównie dla importerów, dystrybutorzy w UE 
nie odpowiadają do tego stopnia za wyrób 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:29 am: A w jakim stopniu oznakowanie CE dotyczy importerów ? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:29 am: załoŜenie jest takie, Ŝe CE wystarcza, ale rzeczywistość bywa 
okrutna 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:30 am: Importer jest tym, kto najczęściej poniesie wszelkie konsekwencje 
sprowadzenia wyrobu niezgodnego z wymaganiami czy wręcz bez oznakowania CE. Pod określeniem 
import mam na myśli sprowadzanie wyrobów spoza państw UE i pozostałych państw EOG (czyli 
Norwegii, Islandii, Lichtensteinu). W praktyce chodzi najczęściej o import z Chin, USA, Ukrainy... 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:30 am: Importer poniesie skutki ekonomiczne zatrzymania wyrobu podczas 
odprawy celnej – nie będzie mógł go wprowadzić do obrotu, a odesłanie do producenta jest często 
niemoŜliwe lub nieopłacalne. Próba „poprawienia” wyrobu, Ŝeby mógł uzyskać CE, rzadko ma sens 
techniczno-ekonomiczny, a czasem nie jest to moŜliwe ze względów prawnych... 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:31 am: Rada dla importerów: zawsze sprawdzać, jakie wymagania mają 
zastosowanie do wyrobu, domagać się od producentów ich spełnienia, nie współpracować z 
niewiarygodnymi dostawcami.> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:31 am: Czy uŜytkownik [netan] czuje się usatysfakcjonowany 
odpowiedziami ? 
 
[netan] 10:31 am: hmmm tak :) 
 
[drogmasz] 10:31 am: Czy wyrób składający się z części, z których kaŜda ma znak CE, moŜna w 
całości niejako automatycznie oznaczyć CE? I czy w ogóle jest to konieczne? 
 
[Marco Polo] 10:31 am: We wrześniu 2006 roku uczestniczyłem w organizowanym przez EIC 
Wałbrzych szkoleniu Przyszłość znaku „CE”  - Wpływ planowanych zmian na małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Czy imprezy tego typu będą jeszcze organizowane w przyszłości (we wszystkich 
regionach Polski - jak to było w 2006r) ? Bardzo sobie cenie tego typu spotkania. 
 
[Eko-roll] 10:32 am: Proszę jeszcze o odpowiedź na pytanie: jakie są konsekwencje prawne sprzedaŜy 
pieca piekarniczego, nie posiadającego oznaczenia CE? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:33 am: W kolejce są cztery pytania: [Moderator]: Wracając do 
pytania w sprawie ostatnich zmian w przepisach prawa - jakich zmian moŜna się spodziewać w 
najbliŜszym czasie? 
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[Moderator - Barbara Buryta] 10:33 am: uŜytkownik [drogmasz] 10:31 am: Czy wyrób składający się z 
części, z których kaŜda ma znak CE, moŜna w całości niejako automatycznie oznaczyć CE? I czy w 
ogóle jest to konieczne? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:33 am: uŜytkownik [Marco Polo] 10:31 am: We wrześniu 2006 roku 
uczestniczyłem w organizowanym przez EIC Wałbrzych szkoleniu Przyszłość znaku „CE”  - Wpływ 
planowanych zmian na małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy imprezy tego typu będą jeszcze 
organizowane w przyszłości (we wszystkich regionach Polski - jak to było w 2006r) ? Bardzo sobie 
cenie tego typu spotkania. 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:33 am: Dla Eko-roll: jeśli to nowy piec i zasilany elektrycznie (bo wtedy 
podlega CE-co do zasady) - pojedyncze egzemplarze: wycofanie z rynku, wstrzymanie dalszej 
sprzedaŜy, w ostateczności grzywna.> 
 
[Główny]: samochody-elektryczne wszedł o godz. 10:34 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:34 am: Trzy, poniewaŜ właśnie Ekspert odpowiedział na pytanie 
uŜytkownika [Eko-roll] 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:35 am: Nowa dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa i oznakowania CE 
maszyn, o numerze 2006/42/WE, powinna była zostać transponowana, czyli wdroŜona do polskiego 
prawa do 29.06.2008. Z tego co mi wiadomo nadal nie ukazało się w Dzienniku Ustaw odpowiednie 
rozporządzenie w tej sprawie. Wprawdzie musi wejść w Ŝycie najpóźniej 29.12.2009, ale czym później 
się ukaŜe, tym niej czasu producenci będą mieli na dostosowanie się. > 
 
[Główny]: lilipop wszedł o godz. 10:35 am 
 
[lilipop] 10:36 am: dzień dobry 
 
[lilipop] 10:36 am: Jesteśmy niewielkim przedsiębiorstwem, działającym od niedawna, które 
zajmującym się produkcją „pluszowych” zabawek. Chcemy umieścić znak CE na swoich wyrobach, 
gdzie moŜemy otrzymać wzory deklaracji? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:37 am: Odpowiedź na temat wyrobu składającego się z części była juŜ 
udzielona wcześniej (CE+CE nie równa się CE) Będzie w zapisie z czatu> 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:38 am: Dla zabawek, w drodze wyjątku, nie ma obowiązku wystawiania 
deklaracji zgodności... 
 
[lilipop] 10:39 am: A jakie dokumenty mamy obowiązek przedstawić sprzedawcom detalicznym? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:39 am: A czym róŜni certyfikat CE od deklaracji zgodności CE ? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:40 am: Ale oczywiście moŜna to zrobić na zasadzie dobrowolnej. Za wzór 
przyjąć deklarację dowolnego wyrobu, np. elektrycznego - oczywiście wpisując odpowiednią 
dyrektywę i normy, jest teŜ norma EN ISO/IEC 17050-1:2004 dotycząca deklaracji zgodności> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:41 am: Porządkuję oczekujące pytania: 
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[Moderator - Barbara Buryta] 10:41 am: uŜytkownik [Marco Polo] 10:31 am: We wrześniu 2006 roku 
uczestniczyłem w organizowanym przez EIC Wałbrzych szkoleniu Przyszłość znaku „CE”  - Wpływ 
planowanych zmian na małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy imprezy tego typu będą jeszcze 
organizowane w przyszłości (we wszystkich regionach Polski - jak to było w 2006r) ? Bardzo sobie 
cenie tego typu spotkania. 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:41 am: Sprzedawcy detaliczni powinni się zadowolić CE, co bardziej 
nerwowi będą chcieli raportów z badań> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:42 am: uŜytkownik [lilipop] 10:39 am: A jakie dokumenty mamy 
obowiązek przedstawić sprzedawcom detalicznym? - właśnie wpłynęła odpowiedź 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:42 am: uŜytkownik [Moderator - Barbara Buryta] 10:39 am: A czym 
róŜni certyfikat CE od deklaracji zgodności CE ? 
 
[lilipop] 10:43 am: a czy istnieje jakaś instytucja (osoba), której moŜemy zlecić umieszczenie 
oznakowania CE? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:43 am: Szkoleń o przyszłości znaku CE ja osobiście juŜ nie planuję - ta 
przyszłość jest juŜ określona nowymi aktami horyzontalnymi UE> 
 
[GOŚĆ] 10:44 am: z jakich stron internetowych na temat CE warto korzystać ? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:46 am: Zlecić umieszczenie CE moŜna jedynie swojemu upowaŜnionemu 
przedstawicielowi, ale chyba chodzi o pomoc w "dojściu do CE". Są doradcy, jednostki notyfikowane, 
laboratoria (polecam bazę na www.pca.gov.pl)> 
 
[Marco Polo] 10:46 am: Chciałbym regularnie otrzymywać informacje na temat oznakowania CE - czy 
zna Pani godny polecenia biuletyn (on-line) ? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:47 am: Co do stron www o CE, to nie ma zbyt duŜego wyboru, ale polecam 
swoją www.ce.onfo.pl :-) a na niej kolekcję linków w dziale "Źródła informacji o znaku CE"> 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:48 am: chodzi oczywiście w www.ce.info.pl 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:49 am: Mamy jeszcze ponad godzinę na rozmowę - bardzo proszę 
zadawać kolejne pytania. A czekamy na odpowiedzi na pytania: [Moderator - Barbara Buryta] 10:39 
am: A czym róŜni certyfikat CE od deklaracji zgodności CE ? oraz [Marco Polo] 10:46 am: Chciałbym 
regularnie otrzymywać informacje na temat oznakowania CE - czy zna Pani godny polecenia biuletyn 
(on-line) ? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:50 am: Biuletyn on-line? niestety, o ile mi wiadomo nikt teraz takiego 
(kompleksowego) nie oferuje - chyba Ŝe te na nielicznych portalach... 
 
[Główny]: WORST wyszedł o godz. 10:50 am 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:51 am: Podstawowym dokumentem, który wystawiany jest dla wyrobów 
podlegających obowiązkowi oznakowania znakiem CE, jest deklaracja zgodności. Jest to dokument 
wystawiany przez producenta wyrobu lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, w którym deklarują 
oni, Ŝe wyrób jest zgodny z określonymi dyrektywami i normami. Tylko niektóre dyrektywy, np. 
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maszynowa, wymagają, Ŝeby deklaracja była dołączona do wyrobu podczas normalnej dystrybucji w 
UE (przy imporcie jest to zawsze konieczne). 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:54 am: Jeszcze co do skutków wprowadzenia do obrotu wyrobu bez 
CE/niezgodnego: W ustawie o systemie zgodności z 30 sierpnia 2002 ze zm. jest cały 6 i 7 na ten 
temat. Polecam> 
 
[Marco Polo] 10:54 am: Czytając o oznakowaniu CE kilkakrotnie natrafiłem na pojęcie system Rapex. 
Czym jest ten system ? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:55 am: Miałam na myśli rozdział 6 i 7 Ustawy - pierwszy dotyczy kontroli 
wyrobów, drugi kar grzywny. 
 
[lilipop] 10:55 am: jeŜeli produkujemy róŜne modele zabawek, ale składające się z tych samych 
surowców, to czy na kaŜdy model zabawki osobno potrzebujemy umieszczać znak CE? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:57 am: Na kaŜdy model zabawki trzeba osobno dokonać oceny zgodności i 
oczywiście na kaŜdym egzemplarzu musi być CE... 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:58 am: Surowce decydują o bezpieczeństwie zabawki, ale jej konstrukcja 
teŜ! ... 
 
[samochody-elektryczne] 10:59 am: Witam, Moja firma zajmuje się konwersją samochodów 
spalinowych na samochody elektryczne. KaŜdy samochód jest robiony prawie na zamówienie. Chcąc 
sprzedać kaŜde takie auto powinienem oznaczyć go znakiem CE? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 10:59 am: śeby nie było zbyt małych, łatwych do połknięcia elementów itp. - 
te wymagania są w odpowiednich normach dla dyrektywy zabawkowej 88/378/EWG.> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:00 am: Pozostało pytanie od uŜytkownika [Marco Polo] 10:54 am: 
Czytając o oznakowaniu CE kilkakrotnie natrafiłem na pojęcie system Rapex. Czym jest ten system ? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:00 am: Następne oczekujące to pytanie od uŜytkownika  
 
[samochody-elektryczne] 10:59 am: Witam, Moja firma zajmuje się konwersją samochodów 
spalinowych na samochody elektryczne. KaŜdy samochód jest robiony prawie na zamówienie. Chcąc 
sprzedać kaŜde takie auto powinienem oznaczyć go znakiem CE? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:01 am: Samochody uczestniczące w ruchu drogowym co do zasady nie 
podlegają oznakowaniu CE, bez względu na napęd> 
 
[GOŚĆ] 11:02 am: Jakie są kolejne kroki prowadzące do umieszczenia znaku CE na wyrobie ? 
 
[Marco] 11:02 am: Chciałbym jeszcze zapytać o deklaracje zgodności CE czy musi być ona 
przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego, czy moŜe ja przetłumaczyć importer lub dystrybutor? 
 
[lilipop] 11:02 am: ale jeśli zabawki mają takie same przeznaczenie, a wielkością róŜnią się 
nieznacznie (produkujemy maskotki pluszowe), to czy jednak istnieje moŜliwość ominięcia 
"powtarzania procedury"? 
 



KONSULTACJE ON-LINE - CZAT INTERNETOWY Z EKSPERTEM 

CZAT 6/36 

 

 

 

 

Przedsięwzięcie finansowane 

ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 

oraz budŜetu państwa 

[Ekspert: Anna Hutyra] 11:03 am: RAPEX to w duŜym uproszczeniu system wzajemnego ostrzegania 
pomiędzy państwami UE o niebezpiecznych produktach konsumenckich.> 
 
[samochody-elektryczne] 11:03 am: A czy sprzedawane klientom elementy lub zestawy elementów 
(akumulatory, stacje ładujące, silniki, ...) słuŜące do konwersji na auto elektryczne podlegają 
oznakowaniu? 
 
[wladek] 11:05 am: Co to są normy zharmonizowane ? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:06 am: KaŜda zabawka musi być zgodna z zasadniczymi wymaganiami 
wynikającymi z dyrektywy. Jeden szczegół moŜe decydować o bezpieczeństwie. Ale przy podobnych 
modelach "procedura" będzie łatwa do powtórzenia, np. wyniki badań surowca będą OK dla 
wszystkich modeli, które są z niego zrobione. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:06 am: Porządkuję pytania oczekujące: [GOŚĆ] 11:02 am: Jakie są 
kolejne kroki prowadzące do umieszczenia znaku CE na wyrobie ? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:06 am: [Marco] 11:02 am: Chciałbym jeszcze zapytać o deklaracje 
zgodności CE czy musi być ona przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego, czy moŜe ja 
przetłumaczyć importer lub dystrybutor? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:06 am: [lilipop] 11:02 am: ale jeśli zabawki mają takie same 
przeznaczenie, a wielkością róŜnią się nieznacznie (produkujemy maskotki pluszowe), to czy jednak 
istnieje moŜliwość ominięcia "powtarzania procedury"? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:06 am: [samochody-elektryczne] 11:03 am: A czy sprzedawane 
klientom elementy lub zestawy elementów (akumulatory, stacje ładujące, silniki, ...) słuŜące do 
konwersji na auto elektryczne podlegają oznakowaniu? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:06 am: [wladek] 11:05 am: Co to są normy zharmonizowane ? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:07 am: Proszę chwilowo wstrzymać się z zadawaniem pytań 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:07 am: Deklaracja zgodności nie musi być tłumaczona przez tłumacza 
przysięgłego, wystarczy importer (mówi o tym Ustawa)> 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:09 am: Akumulatory, stacje ładujące - generalnie takie wyroby elektryczne 
podlegają znakowi CE z tytułu dyrektyw EMC ew. LVD. Ale to zaleŜy od okoliczności, za mało danych 
Ŝeby jednoznacznie odpowiedzieć. 
 
[samochody-elektryczne] 11:11 am: Ale w momencie kiedy są zamontowane w zmodyfikowanym 
aucie i sprzedawane jako cały samochód, to podlegają innym przepisom? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:11 am: Normy zharmonizowane są to europejskie normy techniczne (o 
symbolu EN) dające domniemanie zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w 
dyrektywie.. 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:12 am: Ale w momencie kiedy są zamontowane w zmodyfikowanym aucie i 
sprzedawane jako cały samochód, to podlegają innym przepisom? - tak, są to przepisy o homologacji 
pojazdów wykonawcze do ustawy prawo o ruchu drogowym> 
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[Moderator - Barbara Buryta] 11:13 am: Oczekujemy na odpowiedź na pytanie uŜytkownika  
 
[GOŚĆ] 11:02 am: Jakie są kolejne kroki prowadzące do umieszczenia znaku CE na wyrobie ? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:14 am: Kolejne kroki: polecam zakładkę o tym tytule na mojej stronie 
ce.info.pl ... 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:15 am: Generalnie jest tych kroków kilka... 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:15 am: Szanowni Państwo, została wyczerpana kolejka pytań 
oczekujących. Zapraszam Państwa do zadawania dalszych pytań. Pozostało tylko 40-kilka minut do 
końca czatu. 
 
[lilipop] 11:15 am: JeŜeli jednostka notyfikująca odmówi nam wystawienia certyfikatu zgodności, to 
czy przysługuje nam procedura odwoławcza? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:17 am: Procedury odwoławczej w sensie prawnym nie ma, chyba Ŝe 
wewnętrzna tej jednostki. Trzeba iść do innej jednostki, chociaŜ mają między sobą uzgodnienia... 
Przedtem dowiedzieć się, dlaczego odmówiła i poprawić wyrób 
 
[Marco Polo] 11:19 am: Na ile wiedza o systemie RAPEX jest nam niezbędna (dla producentów 
towarów oznkowanych znakiem CE) ? ... i gdzie moŜna szukać informacji na temat systemu ? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:19 am: MoŜna wybrać dowolną jednostkę notyfikowaną z całej UE, są 
wszystkie w bazie NANDO http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ 
 
[drogmasz] 11:19 am: jak długo naleŜy przechowywać dokumentację techniczną ? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:21 am: Przypominam pytania oczekujące: [Marco Polo] 11:19 am: Na 
ile wiedza o systemie RAPEX jest nam niezbędna (dla producentów towarów oznakowanych znakiem 
CE) ? ... i gdzie moŜna szukać informacji na temat systemu ? oraz  
 
[drogmasz] 11:19 am: jak długo naleŜy przechowywać dokumentację techniczną ? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:21 am: Co do zasady dokumentację techniczną przechowuje się 10 lat, w 
róŜnych dyrektywach róŜnie się liczy: od wyprodukowania wyrobu lub od jego wprowadzenia do 
obrotu (zawsze sprawdzić), przy wyrobach medycznych krócej> 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:23 am: RAPEX jest w zasadzie tylko dla władz. Informacje: 
http://ec.europa.eu/news/environment/070424_1_pl.htm 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:24 am: Pozostało 35 minut do końca czatu. Proszę o kolejne pytania. 
 
[lilipop] 11:24 am: Skąd moŜemy wziąć wzór znaku CE i czy jest określona jego stała wielkość, która 
musi być zachowana przy umieszczaniu oznakowania CE na wyrobach? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:24 am: Na razie RAPEX dotyczy tylko produktów konsumenckich, a CE ma 
szerszy zasięg> 
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[Ekspert: Anna Hutyra] 11:26 am: Wzór znaku CE jest w załączniku do kaŜdej z dyrektyw/polskich 
rozporządzeń implementujących je. Zachowana musi być proporcja, wielkość nie mniej niŜ 5 mm. 
http://www.conformance.co.uk/logos/ce_logo/ce_logo.php 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:28 am: Wyczerpaliśmy pytania oczekujące. Proszę o kolejne pytanie. 
 
[Marco Polo] 11:28 am: Dziękuję za link. Znalazłem informacje iŜ polskim odpowiednikiem systemu 
RAPEX jest system Hermes. Czy tak jak RAPEX dotyczy on wyłącznie produktów konsumenckich, i czy 
tak jak RAPEX jest skierowany "tylko do władz" ? 
 
[GOŚĆ] 11:29 am: jaka instytucja w Polsce moŜe podwaŜyć zasadność umieszczenia znaku CE ? 
 
[toy-toy] 11:30 am: A czy istnieje organ państwowy upowaŜniony do nadawania oznakowania CE? 
 
[GOŚĆ] 11:31 am: Kiedy wyrób trafia do rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami 
? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:32 am: Dziękuję za serię pytań. Oczekujemy na odpowiedzi na 
pytania: 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:32 am: Hermes jest tylko dla organów, ale być moŜe powszechnie 
dostępne rejestry wyrobów niezgodnych/niebezpiecznych teŜ są w ramach tego systemu. Polecam 
kontakt z UOKiK> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:32 am: [Marco Polo] 11:28 am: Dziękuję za link. Znalazłem 
informacje iŜ polskim odpowiednikiem systemu RAPEX jest system Hermes. Czy tak jak RAPEX dotyczy 
on wyłącznie produktów konsumenckich, i czy tak jak RAPEX jest skierowany "tylko do władz" ? 
[GOŚĆ] 11:29 am: jaka instytucja w Polsce moŜe podwaŜyć zasadność umieszczenia znaku CE ? [toy-
toy] 11:30 am: A czy istnieje organ państwowy upowaŜniony do nadawania oznakowania CE? [GOŚĆ] 
11:31 am: Kiedy wyrób trafia do rejestru wyrobów niezgodnych z zasadni 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:33 am: cd pytania uŜytkownika (...) zasadniczymi wymaganiami ? 
 
[Główny]: samochody-elektryczne wyszedł o godz. 11:33 am 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:35 am: Organy nadzoru rynku (wyspecjalizowane) np. Inspekcja Handlowa 
mogą podwaŜyć zasadność znaku CE. Polecam jeszcze raz rozdział 6 Ustawy o systemie zgodności, 
gdzie ta procedura "podwaŜenia" jest opisana.> 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:37 am: śaden organ państwowy ani inny nie "nadaje" oznakowania CE. 
Producent sam znakuje tym oznakowaniem swój wyrób, ew. moŜe to zlecić swojemu upowaŜnionemu 
przedstawicielowi> 
 
[drogmasz] 11:38 am: czy moŜna uzyskać dofinansowanie ze środków krajowych lub unijnych na 
przeprowadzenie procedury oceny zgodności 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:39 am: Wyrób trafia do rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi 
wymaganiami po wydaniu decyzji stwierdzającej, Ŝe nie spełnia tych wymagań (rozdz. 6 Ustawy o 
systemie oceny zgodności)> 
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[GOŚĆ] 11:40 am: czy taki rejestr jest dostępny dla kaŜdego zainteresowanego 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:41 am: W Regionalnych Programach Operacyjnych 2007-2013 dla 
poszczególnych województw mogą być przewidziane takie dotacje - w woj. pomorskim jest ona w 
Działaniu 1.1 > 
 
[lilipop] 11:42 am: W przypadku wadliwości produktu, który posiada znak CE odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone uŜytkownikowi ponosi tylko producent, czy równie jednostka notyfikująca? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:43 am: Rejestr wyrobów niezgodnych: 
http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes_pub/WebEngine/DocumentSearchForm.aspx?CDC=PublicRWN (
rzeczywiście funkcjonuje w ramach Hermes2)> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:44 am: Pozostało tylko 15 minut czatu. Proszę korzystać z okazji i 
zadawać pytania. 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:44 am: Producent odpowiada wobec uŜytkownika, a wobec jednostki 
notyfikowanej moŜe mieć tzw. regres (roszczenie) jeśli to była jej wina> 
 
[drogmasz] 11:45 am: Kiedy będzie musiało mieć oznakowanie szkło budowlane ? 
 
[GOŚĆ] 11:46 am: Czy są jakieś krajowe wyłączenia z oznakowania ? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:47 am: Co do szkła budowlanego, to trzeba by sprawdzić aktualny wykaz 
norm zharmonizowanych do dyrektywy o wyrobach budowlanych 89/106/EWG, ewentualnie program 
prac normalizacyjnych. Postaram się zawrzeć odpowiedź w zapisie z czatu. Być moŜe zaleŜy jeszcze 
jakie szkło.> 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:49 am: Wyłączeń krajowych z oznakowania nie powinno być co do zasady i 
nie ma. Ale temat jest bardziej skomplikowany, w zaleŜności jak się interpretuje "wyłączenie"... 
 
[wladek] 11:50 am: szukając informacji w internecie o CE spotkałem się z określeniem NPD. Co 
oznacza “NPD”? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:51 am: Zgodnie z prawem UE mogą być wyłączone wyroby do celów 
militarnych itd. i w Polsce tak jest - mamy osobną ustawę o ocenie zgodności w tym zakresie. 
Znalazłyby się w poszczególnych obszarach teŜ inne "krajowe odmienności"> 
 
[Główny]: Marco Polo wyszedł o godz. 11:51 am 
 
[Główny]: Marco Polo wszedł o godz. 11:51 am 
 
[drogmasz] 11:52 am: a co ze znakiem "B" dla wyrobów budowlanych ? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:52 am: NPD to chyba "No Performace Detemined" - dotyczy wyrobów 
budowlanych. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:53 am: Szanowni Państwo, Mamy tylko pięć minut. Jest to czas na 
jedno=ostatnie pytanie. 
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[Ekspert: Anna Hutyra] 11:54 am: Znak B dla wyrobów budowlanych nadal funkcjonuje, zgodnie z 
ustawą z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych... 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:55 am: Znak B dla wyrobów budowlanych obowiązuje dla tych wyrobów, 
dla których nie moŜne jeszcze mieć CE, bo nie ma odpowiednich norm zharmonizowanych. Dla 
wyrobów budowlanych normy są, w drodze WYJĄTKU, obowiązkowe dla celów CE.> 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:56 am: ZbliŜamy się do końca. Serdecznie Państwu dziękuję za taką 
aktywność! 
 
[drogmasz] 11:57 am: proszę jeszcze o informacje co zawierają normy zharmonizowane 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:57 am: Pytanie od uŜytkownika [drogmasz] było ostatnim, które 
przyjęliśmy w dzisiejszym czacie. 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] 11:57 am: Zawartość norm zharmonizowanych to temat-rzeka! To są normy 
techniczne. MoŜna je kupić w PKN www.pkn.pl 
 
[Główny]: Sylwia Kwiatkowska wyszedł o godz. 11:58 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:59 am: Szanowna Pani, Szanowni Państwo - bardzo dziękuję za 
udział w dzisiejszej rozmowie. JeŜeli mają Państwo dodatkowe pytania do Pani ANNY HUTYRY, to 
prosimy je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do 
godziny 16:00. 
 
[drogmasz] 11:59 am: dziękuje 
 
[Główny]: Marco wyszedł o godz. 11:59 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:59 am: Zapis rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów. 
Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały 
moŜliwości zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:59 am: Pragnę Państwa poinformować, Ŝe w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był SZÓSTYM z serii. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:59 am: Informacje o tym czacie oraz kolejnych moŜna znaleźć na 
stronie www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / AKTUALNY CZAT. 
Poza tym komunikaty dotyczące kolejnych czatów pojawią się na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:00 pm: Zapisy wszystkich czatów będzie moŜna znaleźć na 
wskazanej wyŜej stronie w zakładce ARCHIWUM CZATÓW. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:00 pm: Prosimy Państwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:00 pm: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
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[Moderator - Barbara Buryta] 12:00 pm: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez 
Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-
2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budŜetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:00 pm: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network 
Wałbrzych – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
 

* * * 
 

odpowiedzi na pytanie udzielone po zakończeniu czatu 
 
uŜytkownik [drogmasz] 11:45 am: Kiedy będzie musiało mieć oznakowanie szkło budowlane ? 
 
[Ekspert: Anna Hutyra] – ciąg dalszy odpowiedzi na pytanie 
Szkło budowlane juŜ obecnie moŜe mieć oznakowanie CE. Jest ponad dziesięć norm 
zharmonizowanych obejmujących róŜne rodzaje szkła stosowanego w budownictwie. Wykaz norm 
zharmonizowanych dla dyrektywy o wyrobach budowlanych 89/106/EWG, w wersji PN-EN - czyli ich 
krajowych odpowiedników, znajduje się na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
pod adresem: http://www.pkn.pl/N_Zharm/89_106.pdf 


