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Streszczenie
Przystpienie Polski do Unii Europejskiej postawio przed producentami ceramiki budowlanej okrelone wymogi, których spenienie
ley w ich obowizkach, celem prawidowego wprowadzenia wyrobów do obrotu. Sprzeda wyrobów ceramicznych w kategorii I - wyprodukowanych w oparciu o dyrektyw budowlan 89/106/EEC jest moliwe wycznie dla wyrobów oznakowanych znakiem CE. Aby jednak
poszczególni producenci mogli wprowadza do obrotu wyroby oznaczone tym znakiem w kategorii I-szej musz wdroy, certy kowa
i utrzymywa System Zakadowej Kontroli Produkcji. Certy kacja moe by dokonana wycznie przez niezalenie do tego powoany organ
tj. Jednostk Noty kowan, którym w Polsce, dla ceramicznych elementów murowych LD i HD s np.: Polskie Centrum Bada i Certy kacji
oraz Instytut Techniki Budowlanej.
W artykule autor na przykadzie dowiadcze rmy Wienerberger w której zatrudniony jest jako Manager Jakoci oraz Penomocnik
Zarzdu ds. Systemów Zarzdzania Jakoci oraz Zakadowej Kontroli Produkcji opisuje na czym polegao wdroenie, certy kacja, a obecnie
utrzymanie tego Systemu, jakie s jego wymogi.
Sowa kluczowe: ceramika budowlana, systemy kontroli produkcji, certy kacja

THE SYSTEM OF FACTORY PRODUCTION CONTROL SYSTEM ON AN EXAMPLE OF THE MODERN COMPANY
– THE PRODUCER OF BUILDING CERAMICS - WIENERBERGER
Accession of Poland to the European Union put de nite requirements up to producers of the building ceramics with aim of the correct
product incorporation to turnover leaving realization of the requirements in the producer’s duty. The sale of ceramic products, produced
according to the builder’s instruction 89/106/EEC, in the 1st category is possible exclusively for the CE Marked products. However, each
producer has to initiate, certify and hold the System of Institutional Production Control in order to introduce to the turnover products appointed with the CE Mark in the 1st category. The certi cation can be exclusively made by the independently established and quali ed
institution i.e. the Noti ed Body. In Poland for ceramic elements of wall LD and HD, it is the Polish Centre of Research and Certi cation
and the Institute of the Structural Engineering.
On the example of experiences from Wienerberger Company in which the author is Quality Manager and the Plenipotentiary of the
Management responsible for Quality Management Systems and Institutional Production Control, it is described what was implementation
and certi cation of the system, and what is its maintenance and requirements at present.
Keywords: Building ceramics, system of production control, certi cation

Wstp
Spraw oczywist jest fakt, i jako, bezpieczestwo
i trwao obiektów budowlanych zaley w znacznym stopniu od waciwoci technicznych i uytkowych wyrobów
stosowanych podczas ich wznoszenia. Niewaciwe wyroby
wykorzystane do tego procesu mog przyczyni si bezporednio do zagroenia zdrowia, bezpieczestwa i mienia
uytkownika, std Dyrektywa budowlana 89/106/EEC [1]
odnosi swoje wymagania podstawowe wanie do obiektów
budowlanych:
1. Bezpieczestwo konstrukcji;
2. Bezpieczestwo poarowe;
3. Higiena, zdrowie i rodowisko;
4. Bezpieczestwo uytkowania;
5. Ochrona przed haasem;
6. Oszczdno energii i izolacja cieplna.
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Istotnym jest równie to, e wyroby stosowane w budownictwie maj z reguy dugi okres ich uytkowania w obiekcie
budowlanym, co czyni szczególnie wanym problem zachowania ich waciwoci w czasie (trwao wyrobów), jak
i moliwo dugotrwaego, negatywnego oddziaywania na
uytkowników.
Wymagania stawiane s wic obiektom, a nastpnie,
poprzez specy kacje techniczne przenoszone na wyroby
budowlane. Powoduje to szczególne komplikacje przy ocenie
przydatnoci takiego wyrobu, w szczególnoci wyklucza
w wikszoci przypadków moliwo dokonania takiej oceny przez konsumenta. Funkcj t, w zakresie dotyczcym
przede wszystkim szeroko rozumianego bezpieczestwa
obiektów budowlanych, przejmuje pastwo, tworzc w tym
celu system dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu
i stosowania. Przepisy tworzce ten system okrelaj zasady i procedury dokonywania ocen przydatnoci wyrobów
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budowlanych do stosowania w budownictwie, a nastpnie
ich atestacji.
W Polsce system ten jest tworzony od 1994 r. Zostao
wtedy uchwalone Prawo Budowlane [2]. Jest on równie
ksztatowany w oparciu o regulacje w tym zakresie zawarte w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej nr 89/106/EWG
w sprawie zblienia ustaw i aktów wykonawczych pastw
czonkowskich dotyczcych wyrobów budowlanych. Obecnie ocena zgodnoci wg wytycznych obowizujcych w EU
przeprowadzana jest zgodnie z jednym z szeciu systemów
nazwanych numerycznie: 1+, 1, 2+, 2, 3, lub 4 [3]. Dany
system oceny zgodnoci podaje zharmonizowana przedmiotowa norma danego wyrobu budowlanego. Dodatkowo, obowizek certy kacji Systemu Zakadowej Kontroli
Produkcji przez niezalen noty kowan jednostk moe
wynika z deklaracji producenta dotyczcej systemów oceny
zgodnoci okrelanych na podstawie Rozporzdzenia Min.
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodnoci wyrobów oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (wraz ze zmianami: Rozp. Min.
Bud. z 22.12.2006 r. w sprawie przeduenia okresu deklarowania zgodnoci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich
znakowania do 31.12.2009 r.) [2].

Wymagania Systemu Zakadowej Kontroli
Produkcji
Obecnie wymaga si, aby producent ustanowi i efektywnie wdroy system zakadowej kontroli produkcji, aby
wykaza zgodno swojego wyrobu wprowadzanego na
rynek z wymaganiami norm i wartociami deklarowanymi
dotyczcymi waciwoci produkowanych wyrobów.
Gówne wymogi systemu 2+ obejmuj:
kontrol bada i wyposaenia pomiarowego;
kontrol produkcji i wyposaenia kontrolnego;
wytwarzanie wyrobów;
kontrol produktu gotowego – w Firmie Wienerberger:
pustaki, klinkier, nadproa i dachówki;
– kontrol oznacze i magazynów.
Ustalony, udokumentowany, wdroony i certy kowany
System Zakadowej Kontroli Produkcji powinien okrela
odpowiedzialno, uprawnienia i wzajemne zalenoci
kierownictwa zakadu, które wykonuje i kontroluje prace
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majce wpyw na jako. Powinny by równie utrzymywane procedury zwizane z dziaaniem zakadowej kontroli
produkcji, które pozwalaj wykaza zgodno wyrobu na
kadym etapie jego produkcji, procedury prowadzenia i kontrolowania zapisów, procedury szkolenia personelu, którego
dziaania maj wpyw na jako oraz procedury postpowania z reklamacjami. Z kolei procedury zwizane z dziaaniem
zakadowej kontroli produkcji powinny obejmowa wyszczególnienie i wymagania dla surowców i innych skadników
oraz zasady ich odbioru, organizacj wewntrznej kontroli
produkcji, kontrole i badania wykonywane na kadym etapie
produkcji oraz ich czstotliwo, zakres oraz czstotliwo
kontroli i bada wyrobów gotowych, postpowanie z wyrobem niezgodnym z wymaganiami oraz zasady postpowania
z wyrobem gotowym takie jak: przechowywanie, pakowanie
i etykietowanie [4, 5].
Ustalone przez producenta zasady i procedury powinny by odpowiednie dla wyrobu i procesu produkcyjnego,
uwzgldnia stopie automatyzacji linii produkcyjnej oraz
rodzaj urzdze produkcyjnych i kontrolnych. Obowizkowo
równie w kadym zakadzie produkcyjnym powinna by
wyznaczona osoba odpowiedzialna za zarzdzanie i nadzór
nad procedurami zakadowej kontroli produkcji oraz za zapewnienie, e wymagania s wdroone i utrzymywane.
Poniej w tablicy przedstawiono obowizujce ze wzgldu na specy k produkcji systemy oceny zgodnoci w Firmie
Wienerberger [6].
W kadym z systemów okrelone jest dokadnie kto jest
odpowiedzialnym za kontrol wyrobów oraz kontrol produkcji. Kontrola wyrobu obejmuje badanie wstpne wyrobu
(badanie typu) oraz badanie próbek wyrobu gotowego, natomiast kontrola produkcji zawiera w swym zakresie zakadow
kontrol produkcji, wstpn inspekcj zakadu i zakadowej
kontroli produkcji oraz cigy nadzór, ocen i akceptacj
zakadowej kontroli produkcji. Zarówno kontrol wyrobu
(jego badania niezalenie od fazy rozwoju) jak i kontrol
produkcji moe przeprowadza Jednostka Noty kowana
lub producent zalenie od odpowiednio wybranego poziomu
systemu oceny zgodnoci [7].

Prezentacja Firmy Wienerberger
Firma Wienerberger jest najwikszym producentem ceramiki budowlanej na wiecie. Historia rmy siga roku 1819,
kiedy zaoyciel, Alois
Miesbach kupi cegielni w dzielnicy Wiednia
zwanej Wienerberg.
W cigu nastpnych lat
uczyni z niej najnowoczeniejsz wytwórni
cegie, wynalaz pierwsze maszyny do ich
obróbki oraz wprowadzi do produkcji cegy
o rónych barwach.
Jako opau uywano
wgla, a nie drewna,
co w tamtych czasach
byo ogromn rzadkoci. Okoo roku 1850
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w samym tylko Wienerbergu dziaay 42 piece opalane
wglem pochodzcym z 30 wasnych kopal [8].
W roku 1869 przeksztacono przedsibiorstwo w spók
akcyjn. Nastpi dynamiczny rozwój. Kierownictwo rmy
inwestowao, zwikszao potencja i adaptowao nowe technologie, za dziki powstaniu linii kolejowych rma rozwina
si w wietnie prosperujcy koncern. Duy wpyw na obecny
ksztat i dynamiczny rozwój rmy Wienerberger ma fakt, i
od 1869 jest on notowany na wiedeskiej giedzie.
I i II wojna wiatowa niekorzystnie wpyna na rozwój
rmy. Taka sytuacja trwaa do pocztku lat pidziesitych,
kiedy to zarzdzanie rm przeja rada nadzorcza. Powstay
nowe fabryki, wyposaone w najlepsze maszyny produkcyjne, urzdzenia do suszenia i piece tunelowe. Do wytwarzania potrzebnej energii zaczto wykorzystywa ekologiczne
paliwa. Odbudowa zniszcze wojennych spowodowaa
wzrost popytu na materiay budowlane i w niedugim okresie
zanotowano rekordowo wysok produkcj [11].

Lata osiemdziesite to pocztek restrukturyzacji firmy.
Najwaniejszym celem zmian
byo przeksztacenie przedsibiorstwa produkcyjnego
w midzynarodowy koncern,
sprawnie reagujcy na potrzeby
rynku. Dziki temu Wienerberger, obecnie produkujcy
ceramik w praktycznie w caej
Europie oraz Stanach Zjedno-
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czonych, jest aktualnie wiatowym liderem w brany ceramiki
budowlanej. W 228 fabrykach Wienerberger, dziaa w 24
krajach gdzie zatrudnionych jest ponad 13 tys. osób. Obecnie
Wienerberger posiada zakady produkcyjne: 86 - cegy konstrukcyjne; 63 - cegy elewacyjne, 56 - dachówki ceramiczne
i inne z czego w Polsce w sumie 21 zakadów usytuowanych
zgodnie z poniej przedstawion map [9].

Wyroby Firmy Wienerberger produkowane
w ramach certykowanych Systemów
Zakadowej Kontroli Produkcji
Firma Wienerberger w swoim zakresie produkcyjnym
– ofercie handlowej posiada bardzo szerok gam wyrobów
ceramicznych, s to zarówno pustaki, cegy klinkierowe jak
i dachówki, ponadto Firma Wienerberger produkuje równie
cae systemy stropowe (pustaki i belki) jak i nadproa. Gówn ide byo bowiem stworzenie caego systemu do budowy
domu, którego uzupenieniem
s równie rónego rodzaju
zaprawy, w tym termoizolacyjne [11].
W ramach certyfikowanych Systemów Zakadowej
Kontroli Produkcji w kadym
z obecnie funkcjonujcych
zakadów Firmy Wienerberger
proces produkcji materiaów budowlanych jest nadzorowany, prowadzona jest
kontrola i badania wyrobów
gotowych oraz w trakcie produkcji, a take prowadzone
s zapisy z podejmowanych
dziaa na kadym kluczowym
etapie produkcji wraz z zachowaniem wymogu dokumentowania wyników wszystkich
prowadzonych bada. W zwizku z tym jako
producent Firma Wienerberger zde niowaa
charakterystyczne etapy procesu produkcji,
waciwe dla danego zakadu produkcyjnego,
podaa czstotliwoci sprawdze kontrolnych, cznie z wymaganymi wartociami lub
kryteriami dotyczcymi zarówno urzdze,
jak i przebiegu pracy. Ponadto w Firmie Wienerberger okrelono wszelkie dziaania, jakie
naley podj, gdy okrelone wartoci kontrolne lub kryteria oceny nie s osigane.
W ramach utrzymywanych Systemów
okrelono rodzaje i czstotliwoci bada
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tu fakt, e równie w systemach 3 i 4
– formalnie nie wymagajcych certy kacji Firma Wienerberger równie zdecydowaa si j wykonywa, co wiadczy
o duym zaangaowaniu Firmy w kwestie projakociowe i systemowe.
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Tak jak ju wczeniej wspomniano w niniejszym artykule
wyroby budowlane produkowane we wszystkich zakadach
produkcyjnych Firmy Wienerberger objte s certy kacj
Systemu Zakadowej Kontroli Produkcji. Kady zakad posiada certy kat objty nadzorem Jednostki Noty kowanej
Polskiego Centrum Bada i Certy kacji. Na uwag zasuguje
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