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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 - o zmianie ustawy o wyrobach 
budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodności wraz z projektami aktów 
wykonawczych. 

 

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Infrastruktury. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



        Projekt   

U S T A W A 

z dnia  

o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 

zgodności 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 

Nr 92, poz. 881 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 w ust. 1: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, 

którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy, 

albo”, 

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4)  wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem 

przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji 

do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego 

właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań 

podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane 

i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, 

w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej.”; 

2) w art. 13 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 „5)  przekazywanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru 

Budowlanego informacji o przeprowadzonych kontrolach 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu  oraz 
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wydanych postanowieniach i decyzjach, a także o wydanych 

opiniach, o których mowa w pkt 6;”; 

3) w art. 14: 

a) w ust. 1 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: 

„5)  gromadzenie informacji dotyczących przeprowadzonych 

kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 

oraz o wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach; 

6)  kontrola działania wojewódzkich organów nadzoru 

budowlanego.”, 

b)  po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4.  Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki 

przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) szczegółowy zakres informacji o przeprowadzonych 

kontrolach wyrobów budowlanych i wydanych 

postanowieniach, decyzjach i opiniach, przekazywanej 

przez wojewódzkich  inspektorów nadzoru 

budowlanego Głównemu Inspektorowi Nadzoru 

Budowlanego,  

2) sposób i termin przekazywania informacji 

– mając na uwadze potrzebę monitorowania systemu 

kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 

obrotu.”; 

4) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: 

„Art. 14a.  Organy administracji publicznej w zakresie swojej 

właściwości są zobowiązane do współdziałania 

z organami nadzoru budowlanego w sprawach kontroli 

wyrobów budowlanych.”; 
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5) w art. 15: 

a)   ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje wpisów 

do Wykazu w przypadku wydania decyzji, o których mowa 

w art.  30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2  oraz w art. 31 ust. 1 pkt 2 

i ust. 2. 

3.  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, na wniosek 

wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego lub 

z urzędu:  

1)  usuwa wpis w Wykazie, w przypadku gdy producent, 

importer lub sprzedawca udowodni, że wycofał z obrotu 

wszystkie egzemplarze zakwestionowanego wyrobu 

budowlanego lub w przypadku gdy niezgodności 

zakwestionowanego wyrobu budowlanego 

z wymaganiami określonymi w niniejszej ustawie 

zostały usunięte, nie wcześniej jednak niż w terminie 

6 miesięcy od dnia, w którym decyzje, na podstawie 

których dokonano wpisu, stały się ostateczne; 

2) może usunąć wpis w Wykazie, w przypadku gdy 

producent, importer lub sprzedawca zaprzestał 

prowadzenia działalności gospodarczej,  nie wcześniej 

jednak niż  po upływie 24 miesięcy od dokonania 

wpisu.”,  

b)  w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) niezbędne informacje o decyzjach, o których mowa 

w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2  oraz w art. 31 ust. 1 pkt 2 

i ust. 2.”; 

6) w art. 16: 

a)   po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
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 „1a.  Postępowanie w sprawie wyrobów budowlanych 

niespełniających wymagań określonych w niniejszej 

ustawie wszczyna się z urzędu, na podstawie ustaleń 

kontroli.”, 

b)   ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2.  Właściwy organ lub osoba działająca z jego upoważnienia, 

zwane dalej „kontrolującym”, mają prawo wstępu na teren 

obiektów i do pomieszczeń, w których znajdują się wyroby 

budowlane i dokumenty objęte zakresem kontroli.”; 

7) w art. 17: 

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1.  Kontrole wyrobów budowlanych przeprowadza się 

w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania 

jego działalności, w czasie jej wykonywania oraz 

w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego 

upoważnionej.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kontrola dotyczy wyłącznie wyrobu budowlanego, 

prawidłowości jego oznakowania oraz oceny zgodności 

i dokumentacji technicznej dotyczącej tego wyrobu.”; 

8) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. 1. W trakcie kontroli kontrolujący może żądać od 

kontrolowanego producenta albo importera 

przedstawienia w wyznaczonym terminie: 

1) deklaracji zgodności wyrobu budowlanego; 

2) nazwy i adresu zakładu, w którym wyrób jest 

wytwarzany, a w przypadku wyrobów 

importowanych nazwę i adres producenta; 

3) wykazu uwzględnionych specyfikacji technicz-

nych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lub 
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ust. 2, uwzględnionych Polskich Norm wyrobu 

albo aprobat technicznych; 

4) ogólnego opisu wyrobu budowlanego, 

schematów oraz instrukcji stosowania tego 

wyrobu. 

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

zgodności wyrobu budowlanego z wymaganiami 

określonymi w niniejszej ustawie, kontrolujący może 

dodatkowo żądać od producenta albo importera 

przedstawienia, w wyznaczonym terminie, 

następujących dokumentów związanych z oceną 

zgodności: 

1) sprawozdania z przeprowadzonych badań; 

2) informacji o wewnętrznej (zakładowej) kontroli 

produkcji. 

3. W trakcie kontroli kontrolujący może żądać od 

kontrolowanego sprzedawcy: 

1) wskazania nazwy i adresu producenta, importera 

lub sprzedawcy, od którego  nabył wyrób 

budowlany; 

2) ogólnego opisu wyrobu budowlanego, 

schematów oraz instrukcji stosowania tego 

wyrobu; 

3) przedstawienia, w wyznaczonym terminie, 

deklaracji zgodności, jeżeli producent lub 

importer ma siedzibę poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. W przypadku gdy kontrolowany wyrób budowlany 

może stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia 

lub środowiska, kontrolujący może żądać od 

kontrolowanego producenta, importera lub 
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sprzedawcy, jeżeli producent lub importer ma 

siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedstawienia, w wyznaczonym terminie, dokumen-

tacji technicznej wyrobu. 

5.  W trakcie kontroli kontrolujący może ponadto: 

1) badać dokumenty w zakresie objętym kontrolą 

oraz żądać od kontrolowanego sporządzenia ich 

kopii oraz tłumaczeń na język polski, jeżeli jest 

to niezbędne do przeprowadzenia kontroli; 

2) dokonywać oględzin wyrobów budowlanych 

w zakresie objętym kontrolą; 

3) legitymować osoby w celu stwierdzenia ich 

tożsamości, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby 

kontroli; 

4) żądać od kontrolowanego udzielenia 

w wyznaczonym terminie pisemnych lub 

ustnych wyjaśnień w sprawach objętych 

zakresem kontroli; 

5) przesłuchiwać osoby w charakterze strony, 

świadka lub biegłego, jeżeli jest to niezbędne do 

wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności 

sprawy; 

6) zasięgać opinii biegłych, jeżeli jest to niezbędne 

na potrzeby kontroli; 

7) zabezpieczać dowody, wyroby budowlane, 

pomieszczenia lub środki przewozowe; 

8) pobierać nieodpłatnie próbki wyrobów 

budowlanych do badań. 

6.  Kontrolowany jest obowiązany: 
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1) umożliwić kontrolującemu dokonanie czynności 

kontrolnych, o których mowa w ust. 5; 

2) potwierdzić zgodność kopii dokumentów 

z oryginałami.”; 

9)  w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Informacje uzyskane w trakcie kontroli lub postępowania 

administracyjnego, objęte tajemnicą producenta, importera lub 

sprzedawcy, rozumiane jako nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne oraz 

organizacyjne producenta, importera lub sprzedawcy bądź inne 

informacje, co do których producent, importer lub sprzedawca 

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, 

mogą być wykorzystane wyłącznie do celów, dla których 

zostały zgromadzone.”; 

10) po art. 22b dodaje się art. 22c w brzmieniu: 

„Art. 22c. 1. Właściwy organ może, w drodze postanowienia, 

dokonać zabezpieczenia wyrobu budowlanego albo 

jego określonej partii przed dalszym 

przekazywaniem, jeżeli: 

1) kontrolowany nie przedstawi dokumentów 

związanych z oceną zgodności wyrobu 

budowlanego albo 

2) dokumenty wskazują, że wyrób budowlany 

może nie spełniać wymagań określonych 

niniejszą ustawą, albo 

3) dokonane przez kontrolującego oględziny 

wyrobu budowlanego wskazują, że wyrób 

budowlany może nie spełniać wymagań 

określonych niniejszą ustawą. 

2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1,  

przysługuje zażalenie. 
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3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, traci 

ważność po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia 

kontrolowanemu. 

4. Organ, który wydał w I instancji postanowienie, 

o którym mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze 

postanowienia, jego wygaśnięcie przed upływem 

2 miesięcy od dnia doręczenia, jeżeli ustały 

przyczyny uzasadniające zabezpieczenie wyrobu 

budowlanego albo jego określonej partii. 

5. Zabezpieczenia wyrobu budowlanego albo jego 

określonej partii dokonuje się przez opieczętowanie 

oraz sporządzenie inwentaryzacji w formie 

protokołu. Przepisy art. 22a stosuje się 

odpowiednio.”; 

11) w art. 25 ust. 1  otrzymuje brzmienie: 

„1.  Właściwy organ może poddać wyrób budowlany albo jego 

określoną partię, zabezpieczone zgodnie z art. 22c, badaniom 

lub zlecić ich przeprowadzenie, w celu ustalenia, czy posiadają 

one deklarowane przez producenta właściwości użytkowe.”; 

12) w art. 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że wyrób budowlany 

nie spełnia wymagań określonych niniejszą ustawą, 

kontrolowany jest obowiązany do uiszczenia opłaty stanowiącej 

równowartość kosztów przeprowadzonych badań. Do kosztów 

tych zalicza się koszty badań przeprowadzonych przez 

laboratoria, o których mowa w ust. 1, oraz koszty transportu 

i przechowywania próbki.”; 

13) uchyla się oznaczenie i tytuł rozdziału 5. Rozdziały 6 i 7 otrzymują 

odpowiednio oznaczenie 5 i 6; 

14) uchyla się art. 28 i 29; 

15) art. 30 i 31otrzymują brzmienie: 
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 „Art. 30. 1.  Właściwy organ, w wyniku kontroli u sprzedawcy, 

w przypadku stwierdzenia, że wyrób budowlany nie 

spełnia wymagań określonych w niniejszej ustawie, 

wydaje: 

1) postanowienie zakazujące dalszego przekazywania 

określonej partii wyrobu budowlanego przez 

sprzedawcę, wyznaczając termin usunięcia 

określonych nieprawidłowości, albo  

2) decyzję zakazującą dalszego przekazywania 

wyrobu budowlanego albo jego określonej partii 

przez sprzedawcę oraz decyzję nakazującą  

wycofanie  z obrotu tego wyrobu lub jego 

określonej partii przez producenta lub importera, 

albo 

3) decyzję nakazującą wycofanie z obrotu wyrobu 

budowlanego albo jego określonej partii przez 

sprzedawcę, jeżeli producent lub importer ma 

siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2.  W przypadku nieusunięcia w terminie 

nieprawidłowości określonych w postanowieniu, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 1, właściwy organ 

zakazuje, w drodze decyzji, obrotu określoną partią 

wyrobu budowlanego. 

3.  Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają 

natychmiastowemu wykonaniu. 

4.  Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, 

przekazuje się niezwłocznie organowi właściwemu ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

producenta lub importera wyrobu budowlanego, 

stanowiącego przedmiot decyzji. Organ ten jest 
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obowiązany do przeprowadzenia niezwłocznie 

kontroli tego wyrobu u producenta lub importera. 

Art. 31. 1.  Właściwy organ, w wyniku kontroli u producenta albo 

importera, w przypadku stwierdzenia, że wyrób 

budowlany nie spełnia wymagań określonych 

w niniejszej ustawie, wydaje: 

1) postanowienie nakazujące wstrzymanie wprowa-

dzania do obrotu wyrobu budowlanego albo jego 

określonej partii, wyznaczając termin usunięcia 

określonych nieprawidłowości, albo  

2) decyzję nakazującą  wycofanie z obrotu wyrobu 

budowlanego albo jego określonej partii, albo 

3) decyzję nakazującą ograniczenie udostępniania 

wyrobu budowlanego albo jego określonej partii 

użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy. 

2.  W przypadku nieusunięcia w terminie nieprawidłowości 

określonych w postanowieniu, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1, właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, 

wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego albo jego 

określonej partii. 

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają 

natychmiastowemu wykonaniu.”; 

16)  po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu: 

„Art. 31a. 1.  W decyzji nakazującej wycofanie z obrotu wyrobu 

budowlanego albo jego określonej partii, o której  

mowa w art. 30 i 31, właściwy organ może nakazać 

odpowiednio producentowi, importerowi lub 

sprzedawcy odkupienie wyrobu na żądanie osób, 

które faktycznie nim władają. 

2.  W decyzjach, o których mowa w ust. 1, właściwy 

organ może nakazać powiadomienie przez stronę 
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postępowania konsumentów lub użytkowników 

wyrobu budowlanego o stwierdzonych niezgodnoś-

ciach z wymaganiami określonymi niniejszą ustawą, 

określając termin i sposób ich powiadomienia. 

3.  W przypadku wydania decyzji stwierdzającej, że 

wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych 

niniejszą ustawą, właściwy organ może nakazać, 

w drodze decyzji, zniszczenie wyrobu budowlanego 

na koszt producenta, importera lub sprzedawcy, 

jeżeli producent lub importer mają siedzibę poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile w inny 

sposób nie można usunąć zagrożeń spowodowanych 

przez ten wyrób. 

4.  Postanowienia i decyzje, o których mowa w art. 30 

i 31, wydaje się w zależności od rodzaju 

stwierdzonych niezgodności wyrobu budowlanego 

z wymaganiami określonymi niniejszą ustawą oraz 

od stopnia zagrożenia powodowanego przez wyrób 

budowlany, mając na celu wyłącznie zapobieżenie 

powstaniu niebezpieczeństwa lub usunięcie już 

istniejącego oraz zapewnienie bezpieczeństwa, 

zdrowia i życia konsumentów lub użytkowników.”; 

17)  w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Stronami w postępowaniu administracyjnym są: producent, 

importer lub kontrolowany sprzedawca wyrobu budowlanego 

albo jego określonej partii.”; 

18)  art. 34 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 34. 1. Kto: 

1) wprowadza do obrotu wyrób budowlany nienadający się do 

stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 
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2) umieszcza oznakowanie CE albo znak budowlany na wyrobie 

budowlanym, który nie spełnia wymagań określonych 

w niniejszej ustawie, 

3) umieszcza na wyrobie budowlanym znak podobny do 

oznakowania CE albo znaku budowlanego, mogący 

wprowadzić w błąd użytkownika, konsumenta lub sprzedawcę 

tego wyrobu, 

4) umieszcza znak budowlany na wyrobie, niebędącym wyrobem 

budowlanym  

– podlega grzywnie.”;  

19)  art. 36 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 36. Orzekanie w sprawach określonych w art. 35 następuje na 

podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach 

o wykroczenia.”. 

 

Art. 2.  W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przepisów art. 7, art. 13 ust. 1 i 2, art. 40b – 40k, art. 41 – 41c, 

art. 42, art. 45, art. 46 oraz art. 47 – 47b nie stosuje się do 

wyrobów budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr …., poz. 

…). Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o zasadniczych 

wymaganiach, w przypadku wyrobów budowlanych należy 

przez to rozumieć wymagania podstawowe, o których mowa 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, 

z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834, z 2007 r. Nr 21 poz. 124 
i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 
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w  art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.2)); 

2) w art. 39a w  ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2, art. 31 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2, 

w art. 31a ust. 3 oraz w art. 32 pkt  2 i 3 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;”; 

3) art. 44 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 44.  Prezes UOKiK niezwłocznie informuje Komisję 

Europejską o decyzjach, o których mowa w art. 41c ust. 3 

pkt 1 – 3 oraz ust. 5, a także o decyzjach, o których mowa 

w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2, art. 31 ust. 1 pkt 2 i 3 

i ust. 2 oraz art. 31a ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych.”. 

 

Art. 3. Do kontroli wyrobów budowlanych i postępowań administracyjnych 

w sprawie wyrobów budowlanych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.  

 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia 

ogłoszenia. 

  

                                                 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, 

poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, 
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279.  

 
 
01/02/BS 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 

 

Ponad pięcioletnie doświadczenia w zakresie funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 oraz z 2009 r. Nr 18, 

poz. 97) wskazują na potrzebę dokonania zmian i uzupełnień legislacyjnych dotyczących 

zasad i procedur kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w celu 

wdrożenia rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działań kontrolnych.  

Konieczność wprowadzenia zmian wynika również z obowiązku stosowania od 13 maja 

2009 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 

2008 r. ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów 

technicznych do produktów wprowadzanych legalnie do obrotu w innym państwie 

członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/92/WE.  

Projekt nowelizacji odnosi się również do wymagań zawartych w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego 

wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków 

wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93, które 

ma być stosowane od 1 stycznia 2010 r. W szczególności dotyczy to proponowanych 

w projekcie regulacji umożliwiających wykonywanie badań kontrolnych wyrobów 

budowlanych znajdujących się u sprzedawców (dystrybutorów wg ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. o wyrobach budowlanych).  

Wejście w życie ustawy powinno,  w wyniku zwiększenia intensywności i skuteczności 

działań kontrolnych organów nadzoru budowlanego, przyczynić się do skuteczniejszej 

ochrony nabywców wyrobów budowlanych przed wyrobami niebezpiecznymi lub wyrobami 

o gorszych właściwościach użytkowych niż deklarowane przez producenta, a w konsekwencji 

do podniesienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych oraz do utrzymania  

zgodności polskiego prawa, w zakresie objętym nowelizowaną ustawą, z prawem 

wspólnotowym. 

Uzasadnienie szczegółowe do art. 1 

 1. Zmiana w art. 5 ww. ustawy ma na celu dostosowanie polskiego prawa do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 ustanawiającego procedury 

dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów 
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wprowadzanych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające 

decyzję nr 3052/92/WE w zakresie uznawania za nadające się do stosowania 

w budownictwie wyroby budowlane legalnie wprowadzane do obrotu w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, przy czym dotyczy to wyrobów budowlanych 

nieobjętych jeszcze harmonizacją wspólnotową. Ograniczenia we wprowadzaniu takich 

wyrobów do obrotu w Polsce mogą wynikać wyłącznie z „nadrzędnych względów 

interesu publicznego”, rozumianych zgodnie z orzecznictwem Trybunału 

Sprawiedliwości, związanym z art. 28 i 30 Traktatu Rzymskiego. W przypadku wyrobów 

budowlanych „nadrzędne względy interesu publicznego” należy rozumieć jako 

zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, w których wyroby te 

zostaną zastosowane. Zgodnie z proponowanym nowym art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy 

uznaje się za nadające się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyroby 

budowlane, na które nie ustanowiono norm zharmonizowanych lub wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych (wyroby nieobjęte środkami harmonizacyjnymi na 

szczeblu Wspólnoty), jeżeli wyroby te zostały wprowadzone legalnie do obrotu w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej i  posiadają właściwości użytkowe 

pozwalające na spełnienie przez obiekty budowlane, w których są stosowane, wymagań 

podstawowych, określonych w polskich przepisach techniczno-budowlanych, przy 

uwzględnieniu zasad wiedzy technicznej. Praktycznie oznacza to, że wyroby budowlane, 

objęte zakresem przedmiotowym rozporządzenia nr 764/2008, mogą być swobodnie 

wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez potrzeby ich 

znakowania znakiem budowlanym, a ewentualne działania ograniczające lub 

uniemożliwiające   to wprowadzanie, będą prowadzone przez organy nadzoru 

budowlanego zgodnie z zasadami i trybem określonymi w tym rozporządzeniu. 

2. W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego funkcjonuje System Nadzoru Rynku 

Wyrobów Budowlanych (SNRWB), do którego wojewódzcy inspektorzy nadzoru 

budowlanego wprowadzają określone informacje o podjętych działaniach i ich wynikach. 

System ten obejmuje zarówno wyroby budowlane objęte oznakowaniem CE, jak i wyroby 

znakowane znakiem budowlanym. Informacje o podjętych  działaniach i ich wynikach 

w odniesieniu do wyrobów budowlanych oznakowanych CE są jednocześnie gromadzone 

i udostępniane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie 

z art. 39b ustawy o systemie oceny zgodności. Ponieważ zakres funkcjonowania SNRWB 

wykracza poza obszar wyrobów objętych systemem kontroli wyrobów w ramach 
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przepisów o systemie oceny zgodności (wyroby budowlane znakowane znakiem 

budowlanym), uznano za zasadne, aby działania organów nadzoru budowlanego w 

ramach SNRWB zostały prawnie dodatkowo uregulowane w ustawie o wyrobach 

budowlanych w możliwie najprostszej formie. Proponuje się stosowną  zmianę przepisu 

art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy o wyrobach budowlanych, nakładającą na wojewódzkich 

inspektorów nadzoru budowlanego obowiązek przekazywania Głównemu Inspektorowi 

Nadzoru Budowlanego informacji o przeprowadzonych kontrolach i wydanych 

postanowieniach i decyzjach, a także opiniach wydanych dla organów celnych. 

Jednocześnie uzupełnia się art. 14 ust. 1 o nowy pkt 5, zgodnie z którym Główny 

Inspektor Nadzoru Budowlanego ma obowiązek gromadzenia tych informacji. Dodany w 

art. 14 nowy  ust. 4 stanowi upoważnienie i wytyczne dla ministra właściwego do spraw 

budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do wydania rozporządzenia, w 

którym określony zostanie szczegółowy zakres informacji przekazywanych przez 

wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz sposób i termin przekazywania 

tych informacji Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.  

3. Mając na uwadze, że do wyrobów budowlanych ma zastosowanie szereg innych, 

odrębnych przepisów (przepisy sanitarne, przepisy o substancjach i preparatach 

chemicznych, przepisy o produktach biobójczych, przepisy o promieniotwórczości 

naturalnej wyrobów budowlanych, itp.), skuteczny nadzór rynku wyrobów budowlanych 

i eliminowanie z tego rynku wyrobów niebezpiecznych wymaga szerokiego 

współdziałania organów nadzoru budowlanego z innymi organami administracji 

publicznej, właściwymi dla zapewnienia przestrzegania tych odrębnych przepisów. 

Stosowne zobowiązania w tym zakresie zawiera przepis proponowanego nowego art. 14a. 

4. Proponowana zmiana w art. 15 ma na celu doprecyzowanie dotychczasowych regulacji, 

w szczególności w odniesieniu do warunków i trybu usuwania wpisów w Wykazie. 

Jednocześnie, w związku z proponowanymi zmianami w art. 30 i 31, w których między 

innymi określone zostały decyzje stanowiące podstawę do  dokonywania wpisów 

w Wykazie  przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, konieczna była stosowna 

zmiana w zakresie upoważnienia do wydania rozporządzenia w sprawie  prowadzenia 

przedmiotowego  Wykazu.    

5. Do nowego ust. 1a w art. 16 został przeniesiony przepis dotychczasowego art. 28, 

dotyczący wszczynania postępowania administracyjnego sprawie wyrobów budowlanych 

niespełniających wymagań ustawy. Wiąże się to z ujęciem w jednym rozdziale – Rozdział 



 4

4 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu – zarówno przepisów 

regulujących działalność kontrolą organów nadzoru budowlanego, jak i postępowanie 

administracyjne prowadzone przez te organy.  

6. Zmiana w art. 16 ust. 2 jest związana z potrzebą doprecyzowania, w świetle 

dotychczasowych doświadczeń, uprawnień kontrolującego dotyczących prawa wstępu  na 

teren obiektów i pomieszczeń, gdzie znajdują się wyroby i dokumenty objęte kontrolą. Ma 

to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy kontrolowane są wyroby budowlane w zakładzie 

produkcyjnym, który stanowi wyodrębnioną od producenta jednostkę organizacyjną.  

7. Zmiana w art. 17 ust. 1 polega na jednoznacznym wskazaniu, że przez wymaganą 

w trakcie kontroli wyrobów budowlanych obecność kontrolowanego należy rozumieć 

również obecność osoby przez niego upoważnionej. Zmiana redakcyjna art. 17 ust. 3 ma 

na celu doprecyzowanie przedmiotu kontroli. Jednocześnie w przepisie wskazano, że 

stroną w postępowaniu administracyjnym w przypadku sprzedawcy może być  wyłącznie 

ten sprzedawca („kontrolowany sprzedawca”), u którego została przeprowadzona kontrola 

wyrobu budowlanego. Tak więc w przypadku postępowania administracyjnego, 

wszczętego na podstawie wyników kontroli wyrobu budowlanego u sprzedawcy, inni 

sprzedawcy tego wyrobu budowlanego nie mogą być stroną postępowania. Wyłączenie 

w tym przypadku innych sprzedawców z postępowania powinno umożliwiać jego 

sprawniejszy przebieg. 

8. Nowe brzmienie art. 18 związane jest z objęciem kontrolą wyrobów budowlanych 

u importera jako podmiotu wprowadzającego wyroby budowlane do obrotu. Na importera 

wyrobu budowlanego nakłada się w trakcie kontroli takie same obowiązki wobec 

kontrolującego, jakie ma producent. Dodatkowo, w ust. 3 i 4 nakłada się dodatkowe 

obowiązki na sprzedawcę wyrobu budowlanego, jeżeli producent lub importer tego 

wyrobu ma siedzibę poza terytorium Polski. Taki sprzedawca będzie zobowiązany 

dostarczyć, na żądanie kontrolującego, w wyznaczonym terminie deklarację zgodności 

kontrolowanego wyrobu budowlanego, a w przypadku wyrobów mogących stwarzać 

zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska również dokumentację techniczną  wyrobu. 

9. Zmiana przepisu art. 19 ust. 2 jest konsekwencją wprowadzenia kontroli wyrobów 

budowlanych u importera. 

10. Nowe przepisy art. 22c regulują możliwość zabezpieczania, w drodze postanowienia,  

wyrobów budowlanych w trakcie kontroli i postępowania administracyjnego przed ich 
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dalszym przekazywaniem, na okres do 2 miesięcy. W ust. 1 określone zostały 

szczegółowo warunki umożliwiające zastosowanie przez właściwy organ procedury 

zabezpieczenia wyrobów budowlanych przed dalszym ich przekazywaniem. W przypadku 

podjęcia dobrowolnych działań naprawczych przez kontrolowanego, możliwe będzie 

wcześniejsze stwierdzenie wygaśnięcia postanowienia.  

11.  Zmiana w art. 25 ust. 1 umożliwia organom nadzoru poddawanie kontrolowanego 

wyrobu budowlanego badaniom kontrolnym w celu ustalenia, czy wyrób rzeczywiście 

posiada deklarowane przez producenta właściwości użytkowe. Badaniom kontrolnym 

mogą być poddawane wyroby budowlane zabezpieczone przed dalszym przekazywaniem 

na podstawie przepisu art. 22c u producenta, importera lub sprzedawcy. Dotychczasowe 

brzmienie ust. 1 uniemożliwiało przeprowadzenie badań kontrolnych wyrobu 

budowlanego, jeżeli z przedstawionych dokumentów związanych z oceną zgodności 

wyrobu wynikało, że wyrób spełnia wymagania określone ustawą oraz ograniczało 

możliwość ich dokonywania wyłącznie do wyrobów kontrolowanych u producenta. 

Proponowana regulacja  umożliwi skuteczniejszą kontrolę i eliminowanie wyrobów 

budowlanych o właściwościach innych (gorszych) niż deklarowane w dokumentach na 

każdym etapie obrotu.  

12. Zmiana w art. 26 ust. 3 jest związana z proponowaną zmianą art. 25 ust. 1. Skoro 

kontrolowane wyroby budowlane u producenta, importera i sprzedawcy mogą być 

poddane badaniom kontrolnym, to podmioty te powinny również uiszczać opłatę 

stanowiącą równowartość kosztów przeprowadzonych badań, jeżeli badania wykazały, że 

wyrób nie spełnia wymagań ustawy. 

13. Uchylenie art. 28 jest konsekwencją wprowadzenia w art. 16 ust. 1a. Również zbędna jest 

odrębna regulacja w art. 29 dotycząca zabezpieczania wyrobu budowlanego w trakcie 

postępowania administracyjnego, a możliwość  zabezpieczenia zapewnia przepis art. 22c. 

14. Zmiany w art. 30 i 31 oraz nowy art. 31a mają na celu doprecyzowanie przepisów 

dotyczących sposobów orzekania przez organy nadzoru budowlanego w sprawach 

wyrobów budowlanych niespełniających wymagań ustawy oraz uwzględnienie w tych 

przepisach importera wyrobów budowlanych. Proponowane zmiany w art. 30 umożliwiają 

dodatkowo organom nadzoru budowlanego orzekanie wobec kontrolowanego 

sprzedawcy, w drodze decyzji, nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego 

niespełniającego wymagań wynikających z ustawy, jeżeli producent lub importer tego 

wyrobu mają siedzibę poza terytorium Polski. Zmiana w art. 31 ust. 1 jest konsekwencją 
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wprowadzenia możliwości dokonywania kontroli wyrobów budowlanych również 

u importera. W nowym art. 31a znalazły się dotychczasowe przepisy art. 30 ust. 3, ust. 5, 

ust. 6 i 7, przy czym regulacje zawarte w tych przepisach mają zastosowanie do 

postanowień i decyzji wydawanych zgodnie z art. 30 i 31, a więc dotyczących producenta, 

importera i sprzedawcy. Jednocześnie w ust. 4 tego artykułu  wskazano, mając na uwadze 

analogiczny przepis w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, że decyzje 

i postanowienia dotyczące wyrobów budowlanych niespełniających wymagań ustawy 

powinny mieć na celu zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i życia nie tylko  

konsumentów, ale również użytkowników. Wprowadzenie przedmiotowych regulacji 

przyczyni się do skuteczniejszego eliminowania z rynku wyrobów budowlanych 

niespełniających wymagań ustawy, a pochodzących z innych krajów.  

15. Nowe brzmienie art. 33 ust. 1 jest konsekwencją wprowadzenia kontroli wyrobów 

budowlanych u importera. Jednocześnie w przepisie wskazano, że stroną w postępowaniu 

administracyjnym w przypadku sprzedawcy może być  wyłącznie ten sprzedawca 

(„kontrolowany sprzedawca”), u którego została przeprowadzona kontrola wyrobu 

budowlanego. Tak więc w przypadku postępowania administracyjnego, wszczętego na 

podstawie wyników kontroli wyrobu budowlanego u sprzedawcy, inni sprzedawcy tego 

wyrobu budowlanego nie mogą być stroną postępowania. Wyłączenie w tym przypadku 

innych sprzedawców z postępowania powinno umożliwiać jego sprawniejszy przebieg. 

16. Zmiany w przepisach karnych ustawy wynikają z potrzeby ujednolicenia tych przepisów 

w odniesieniu do wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu z oznakowaniem CE 

i wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu ze znakiem budowlanym. Dotychczas 

sankcje karne w odniesieniu do wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu 

z oznakowaniem CE są zawarte w ustawie o systemie oceny zgodności, przy czym czyny 

zabronione kwalifikowane są jako przestępstwa. Natomiast  w odniesieniu do wyrobów 

budowlanych, wprowadzanych do obrotu ze znakiem budowlanym, sankcje karne są 

zawarte w ustawie o wyrobach budowlanych, przy czym czyny zabronione są 

kwalifikowane jako wykroczenia. Również samo sformułowanie przedmiotu sankcji 

w obu ustawach jest inne. W tej sytuacji, mając na uwadze specyfikę wyrobów 

budowlanych w sposób szczególny podkreśloną w prawie unijnym (wymagania 

zasadnicze/podstawowe określone przez dyrektywę 89/106/EWG dotyczą obiektów 

budowlanych, a nie wyrobów budowlanych), celowe jest, aby przepisy karne zawarte 

w ustawie o wyrobach budowlanych dotyczyły wszystkich wyrobów budowlanych 
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wprowadzanych do obrotu. Proponowane brzmienie  art. 34 wprowadza jednakowe 

sankcje karne w odniesieniu do wyrobów oznakowanych CE, jak i znakiem budowlanym,  

przy czym czyny zabronione w tym artykule zostały przekwalifikowane z kategorii 

wykroczenia na przestępstwo (zmiana art. 36).  Wprowadzono przy tym, podobnie jak to 

ma miejsce w art. 47 ustawy o systemie oceny zgodności, karę grzywny za umieszczanie 

na wyrobie budowlanym znaków podobnych do oznakowania CE lub znaku 

budowlanego, jeżeli znaki takie mogą wprowadzić w błąd użytkownika, konsumenta lub 

sprzedawcę takiego wyrobu budowlanego.     

Uzasadnienie szczegółowe do art. 2  

1. Zmiana w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.) jest związana z przeniesieniem 

przepisów karnych dotyczących wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu 

z oznakowaniem CE do ustawy o wyrobach budowlanych. 

2. Zmiana w art. 39a w ust. 3 pkt 2 ma charakter redakcyjny i wynika z proponowanych 

zmian w przywołanych  tam przepisach ustawy o wyrobach budowlanych. 

3. Zmiana art. 44 ustawy o systemie oceny zgodności ma na celu stworzenie podstaw 

prawnych do notyfikacji Komisji Europejskiej decyzji organów nadzoru budowlanego 

dotyczących wyrobów budowlanych, wydawanych na podstawie przepisów ustawy 

o wyrobach budowlanych. W obecnym brzmieniu art. 44 Prezes UOKiK jest zobowiązany 

do notyfikacji Komisji Europejskiej wyłącznie decyzji organów wyspecjalizowanych, 

o których mowa w art. 41c ust. 3 pkt 1 – 3 oraz ust. 5 ustawy o systemie oceny zgodności. 

Ponieważ, zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o systemie oceny zgodności, przepisów art. 41c 

nie stosuje się do wyrobów budowlanych, Prezes UOKiK nie ma obecnie podstaw 

prawnych do notyfikacji decyzji organów nadzoru budowlanego dotyczących wyrobów 

budowlanych, pomimo, że jest to wymagane postanowieniami art. 21 dyrektywy Rady 

89/106/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych 

i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.  

Podmioty zainteresowane pracami nad projektem ustawy 

Projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Infrastruktury, w  trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
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Do prac nad projektem nie zostały zgłoszone podmioty zainteresowane tymi pracami 

w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 

Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej 

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej i została zaopiniowana 

przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.  

Projektowane regulacje nie podlegają procedurze notyfikacji zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, 

z późn. zm.). Proponowane zmiany dotyczą, z wyjątkiem zmian w art. 5 ustawy o wyrobach 

budowlanych (art. 1 pkt 2 projektu), zmian i uzupełnień legislacyjnych dotyczących zasad 

i procedur kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu i uwzględniają 

regulacje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 

2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do 

warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) 

nr 339/93.  

Proponowana zmiana w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych odnosi się bezpośrednio 

do regulacji zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 

z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych 

przepisów technicznych do produktów wprowadzanych legalnie do obrotu w innym państwie 

członkowskim oraz uchylającym decyzję nr 3052/92/WE. Jednocześnie, proponowana nowa 

regulacja w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych jest zgodna z art. 6 ust. 2 dyrektywy Rady 

nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów 

budowlanych. 

Projekt ustawy nie dotyczy problematyki samorządu terytorialnego, jak również nie 

odnosi się do relacji między samorządem terytorialnym a organami administracji rządowej 

i  w związku z tym nie wymaga rozpatrzenia przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 

Terytorialnego.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana ustawa 

Eliminacja wyrobów budowlanych niespełniających deklarowanych parametrów 

podniesie poziom ochrony konsumentów, zarówno w zakresie bezpieczeństwa użytkowania 

obiektów budowlanych, jak i ograniczenia kosztów ich eksploatacji. 

Podniesienie skuteczności działań nadzoru budowlanego wpłynie również pozytywnie 

na warunki funkcjonowania producentów wyrobów budowlanych działających zgodnie 

z prawem, w tym zgodnie z przepisami technicznymi. 

Producent, który sprzedaje wyroby budowlane niezgodne z wymaganiami, uzyskuje 

szereg korzyści: 

− mniejsze koszty surowca (z uwagi na zastosowaną ilość i jakość), 

− mniejsze koszty związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem laboratoriów 

zakładowych, 

− brak odrzutów z produkcji (nawet najbardziej rzetelnym firmom zdarzają się błędy 

produkcyjne, ale są wychwytywane przez zakładową kontrolę produkcji i takie wyroby 

nie są wprowadzane na rynek).  

Efektem tej nieuczciwej konkurencji jest:  

− obniżanie ceny przez nieuczciwych producentów i wypieranie z rynku producentów 

rzetelnych – ci ostatni nie są w stanie, bez „zepsucia” produktu, obniżyć kosztu, 

a w efekcie ich ceny, 

− uzyskiwanie przez nieuczciwych producentów, w sytuacji dużego popytu 

(akceptującego dany poziom cen), zdecydowanie większej stopy  zysku. 

Utrzymywanie się, w dłuższym okresie, tej nieuczciwej przewagi konkurencyjnej 

spowoduje wzrost liczby wyrobów niespełniających deklarowanych parametrów, a co za tym 

idzie – obniżenie jakości obiektów budowlanych. 

Podniesienie skuteczności nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych poprawi  

sytuację na rynku budownictwa (wykonawstwo) przez ograniczenie możliwości uzyskiwania 

podobnej, nieuczciwej, przewagi konkurencyjnej. 
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Proponowane zmiany dotyczące przepisów karnych, a w szczególności 

zakwalifikowanie  czynów określonych w art. 34 jako przestępstwa również w odniesieniu do  

wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym, wpłynie na zwiększenie 

obowiązków podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego. Mając na 

uwadze, że liczba powiadomień o wykroczeniach, o których mowa w obecnym art. 34 ustawy 

o wyrobach budowlanych, wyniosła  w 2007 r. – 85, a w 2008 r. – 71 powiadomień, należy 

szacować, biorąc pod uwagę intensyfikację i zwiększenie skuteczności działań kontrolnych, 

że liczba postępowań karnych związanych z czynami określonymi w proponowanym nowym 

brzmieniu art. 34, w odniesieniu do wyrobów budowlanych objętych znakowaniem znakiem 

budowlanym, wyniesie ok. 100 – 120 postępowań rocznie.      

2. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w  tym na budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego  

Regulacje projektowanej ustawy nie mają bezpośredniego wpływu na budżet państwa 

i na budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

 Skutki finansowe nowych rozwiązań dotyczących działalności organów nadzoru 

budowlanego w zakresie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu będą 

realizowane w ramach wydatków planowanych w ustawie budżetowej na dany rok 

w budżetach właściwych dysponentów części budżetowych. 

3. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowane regulacje nie będą miały bezpośredniego wpływu na rynek pracy, nie 

licząc zwiększenia zatrudnienia u wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego. 

4. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw 

Przepisy niniejszej regulacji będą miały wpływ na konkurencyjność wewnętrzną 

i zewnętrzną gospodarki oraz na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Proponowane usprawnienia 

działań kontrolnych organów nadzoru budowlanego powinny przyczynić się do skutecznego 

eliminowania z rynku wyrobów naruszających prawo. Tym samym powinno to korzystnie 

wpłynąć na wyniki finansowe przedsiębiorców wprowadzających do obrotu wyroby 

spełniające wszystkie wymogi prawne i formalne. 

5. Wpływ na sytuację i rozwój regionalny 
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Projektowane regulacje nie zawierają przepisów mających wpływ na sytuację i rozwój 

regionów. 

6. Konsultacje społeczne 

Przygotowanie projektu poprzedzone było dyskusją nad założeniami do zmian 

w ustawie o wyrobach budowlanych przeprowadzoną w czasie pięciu Konferencji 

Regionalnych zorganizowanych przez Ministra Infrastruktury i Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego przy współpracy ze Związkiem Pracodawców  – Producentów 

Materiałów dla Budownictwa. 

W konferencjach wzięło udział kilkuset przedsiębiorców (producenci, dystrybutorzy 

i inni uczestnicy rynku budowlanego) oraz pracownicy powiatowych i wojewódzkich 

organów nadzoru budowlanego. Założenia zmian, na których oparto niniejszy projekt ustawy, 

uzyskały powszechną akceptację uczestników konferencji. 

Projekt nowelizacji ustawy został przekazany do konsultacji społecznych 

i środowiskowych do następujących organizacji: Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Izba 

Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Izba Gospodarcza Gazownictwa; Konfederacja 

Pracodawców Polskich, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Konfederacja Budownictwa 

i Nieruchomości, Korporacja Przedsiębiorstw Budowlanych UNI-BUD, Krajowa Izba 

Gospodarcza, Krajowa Izba Urbanistów, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratunkowego, Polska Izba 

Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Polska 

Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Polskie Okna i Drzwi – Związek Producentów, 

Dostawców i Dystrybutorów, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polskie 

Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Stały Przedstawiciel Kongresu 

Budownictwa Polskiego, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Elektryków 

Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, 

Stowarzyszenie Producentów Betonów, Stowarzyszenie Producentów Cementu, 

Stowarzyszenie Producentów Pap, Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Stowarzyszenie 

Producentów Wełny Mineralnej i Szklanej, Związek Pracodawców – Producentów 

Materiałów Budowlanych, Związek Producentów Ceramiki Budowlanej i Silikatów, Związek 

Zawodowy „Budowlani”, Związek Mostowców RP. 
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Konsultacje wykazały, że  zaproponowane w projekcie regulacje zmierzające do 

podniesienia efektywności działań kontrolnych nadzoru budowlanego, są pozytywnie 

oceniane przez te organizacje. Dwie organizacje, a mianowicie Stowarzyszenie Producentów 

Wełny Mineralnej i Szklanej oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa, zgłosiły kilka uwag 

szczegółowych do poszczególnych przepisów projektu ustawy, niezmieniających istoty 

proponowanych regulacji. Propozycje te ze względów merytorycznych i formalnych nie 

zostały uwzględnione.  
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Tabela zbieżności  
 
 
TYTUŁ PROJEKTU: Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności 
TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU 
PRAWNEGO/WDRAŻANYCH AKTÓW 
PRAWNYCH 

1) Dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych, 
2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury 
dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzanych legalnie do obrotu w 
innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/92/WE, 
3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w 
zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające 
rozporządzenie (EWG) nr 339/93określa 

 
PRZEPISY UNII EUROPEJSKIJ  

Jedn. 
red. 

Treść przepisu UE Koniec
zność 

Wdroże
nia 
T/N 

Jedn. 
red. 

Treść przepisu/ów projektu Uzasadnienie uwzględnienia w 
projekcie przepisów wykraczających  
poza minimalne wymogi prawa UE 

Art. 
6 ust. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 
6 ust 1 

Dyrektywa 89/106/EWG 
6.2. Państwa członkowskie zezwolą, 
jednakże na wprowadzenie na rynek na 
swoim terytorium wyrobów, które nie są 
objęte art.4 ust. 2, o ile spełniają one 
przepisy krajowe zgodne z traktatem, do 
czasu, gdy europejskie specyfikacje 
techniczne, określone w rozdziałach II i III, 
będą stanowić inaczej 
 
Rozporządzenie nr 764/2008  
6.1. W przypadku  gdy właściwy organ 

 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 1 
pkt 1 

1) w art. 5 w ust. 1: 
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem 
budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 
niniejszej ustawy, albo”, 
b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
„4) wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, nie objęty zakresem 
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych 
do europejskich aprobat technicznych, jeżeli jego 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i 

W ustawie o wyrobach budowlanych, w art. 4 i 
5,  określone zostały zasady wprowadzania 
wyrobów budowlanych do obrotu. 
Dotychczasowe regulacje w tym zakresie nie 
uwzględniały „zasady wzajemnego uznawania” 
uwzględnionej w Traktacie, Dyrektywie 
89/106/EWG oraz  w odnoszącym się do tej 
zasady rozporządzeniu 764/2008. 
Proponowana zmian w art. 5 usuwa istniejącą 
obecnie niezgodność polskiego prawa z prawem 
unijnym w tym zakresie.  
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zamierza podjąć decyzję, o której mowa w 
art. 2 ust. 1, organ ten przesyła podmiotowi 
gospodarczemu określonemu zgodnie z art8 
pisemne powiadomienie o swoim zamiarze, 
wskazując przepis techniczny stanowiący 
podstawę dla takiej decyzji i przedstawiając 
przyczyny  techniczne lub naukowe, ze 
względu na które: 
a) planowana decyzja jest uzasadniona 
względami interesu publicznego, 
określonymi aw art. 30 Traktatu, lub 
odwołuje się do innych nadrzędnych 
względów interesu ogólnego; oraz 
b) planowana decyzja jest właściwa, by 
umożliwić osiągnięcie wyznaczonego celu i 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
jego osiągnięcia. 

 budowane w sposób określony w przepisach, w tym 
przepisach techniczno budowlanych, oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej.”; 

 

 
Art.22 

Rozporządzenie 765/2008 
22.1. W przypadku gdy państwo 
członkowskie podejmuje lub zamierza 
podjąć środki zgodnie z art. 20 i uznaje, że 
przyczyny uzasadniające te środki lub 
skutki stosowania tych środków wykraczają 
poza jego terytorium, niezwłocznie 
notyfikuje Komisji te środki zgodnie z ust. 
4 niniejszego artykułu. Powiadamia również 
niezwłocznie Komisję o zmianie lub 
wycofaniu każdego tego rodzaju środków   

T Art.1 
pkt 2 i 3 

2) w art. 13 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
 „5) przekazywanie Głównemu Inspektorowi 
Nadzoru Budowlanego informacji o 
przeprowadzonych kontrolach wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu  oraz 
wydanych postanowieniach i decyzjach; a także o 
wydanych opiniach, o których mowa w pkt 6;”; 
 

3) w art. 14: 
a) w ust. 1 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: 

„5) gromadzenie informacji dotyczących 
przeprowadzonych kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz o 
wydanych postanowieniach, decyzjach i 
opiniach; 
6) kontrola działania wojewódzkich organów 
nadzoru budowlanego.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
    „4. Minister właściwy do spraw budownictwa, 

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 
określi, w drodze rozporządzenia: 
1) szczegółowy zakres informacji o 

Proponowana regulacja  zapewnia przepływ 
informacji pomiędzy wojewódzkimi 
inspektorami nadzoru budowlanego a Głównym 
Inspektorem Nadzoru Budowlanego o 
przeprowadzonych  kontrolach i wydanych 
postanowieniach i decyzjach dotyczących 
wyrobów wprowadzonych do obrotu. 
Informacje o zastosowanych środkach są 
udostępniane Prezesowi UOKiK w celu ich 
notyfikacji Komisji.  
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przeprowadzonych kontrolach wyrobów 
budowlanych i wydanych postanowieniach, 
decyzjach i opiniach, przekazywanej przez 
wojewódzkich  inspektorów nadzoru 
budowlanego Głównemu Inspektorowi 
Nadzoru Budowlanego,  

2) sposób i termin przekazywania informacji, 
- mając na uwadze potrzebę monitorowania 
systemu kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu.”; 

 
Art. 2 
pkt 7 

 
 

Art. 16 
ust.1, 2 i 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozporządzenie 765/2008 
7) „podmioty gospodarcze” to producenci, 
upoważnieni przedstawiciele, importerzy 
oraz dystrybutorzy   
 
16.1. Państwa członkowskie organizują i 
wykonują nadzór runku zgodnie z 
przepisami niniejszego rozdziału 
2.Nadzór rynku gwarantuje, ze objęte 
wspólnotowym prawem harmonizacyjnym 
produkty, które przy zastosowanu zgodnie z 
ich przeznaczeniem i w przewidywalnych 
warunkach oraz przy właściwym montażu i 
konserwacji zagrażają zdrowiu i 
bezpieczeństwu użytkowników lub które są 
niezgodne ze stosownymi wymaganiami 
ustanowionymi we wspólnotowym 
prawodawstwie harmonizacyjnym, zostaną 
wycifane z obrotu lub ich udostępnienie na 
rynku zostanie zakazane lub ograniczone, a 
opinia publiczna, Komisja  i pozostałe 
państwa członkowskie zostną należycie o 
tym poinformowane. 
3. Krajowe struktury i programy nadzoru 
rynku zapewniają możliwość podjęcia 
skutecznych działań w odniesieniu do 
każdej kategorii produktów podlegającej 
prawodawstwu harmonizacyjnemu.  
 

T Art. 1 
Pkt 

 6 lit b, 
7, 8, 9, 
10, 11, 
15, 16 i 

17 

 
6) w art. 16: 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 „2. Właściwy organ lub osoba działająca z jego 
upoważnienia, zwane dalej „kontrolującym”, mają prawo 
wstępu na teren obiektów i do pomieszczeń, w których 
znajdują się wyroby budowlane i dokumenty objęte 
zakresem kontroli.”; 

 
7) w art. 17: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 „1. Kontrole wyrobów budowlanych 
przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego 
lub w miejscu wykonywania jego działalności, 
w czasie jej wykonywania oraz w obecności 
kontrolowanego lub osoby przez niego 
upoważnionej.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Kontrola dotyczy wyłącznie wyrobu 
budowlanego, prawidłowości jego oznakowania 
oraz oceny zgodności i dokumentacji 
technicznej dotyczącej tego wyrobu.”; 

 
8) art. 18 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 18. 1. W trakcie kontroli kontrolujący może żądać od 
kontrolowanego producenta albo importera przedstawienia w 
wyznaczonym terminie: 

1) deklaracji zgodności wyrobu budowlanego; 
2)nazwy i adresu zakładu, w którym wyrób jest 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) 765/2008 określa wspólnotowe 
ramy dla nadzoru rynku i kontroli produktów 
przywożonych do wspólnoty. Zgodnie z art. 16 
rozporządzenia  państwa członkowskie 
organizują i wykonują nadzór rynku zgodnie z 
tymi ramami, w sposób zapewniający 
możliwość podjęcia skutecznych działań 
odniesieniu do każdej kategorii wyrobów 
podlegającej wspólnotowemu prawodawstwu . 
W przypadku wyrobów budowlanych dotyczy to 
wyrobów wprowadzanych do obrotu  z 
oznakowaniem CE. Ponieważ zasady kontroli 
wyrobów budowlanych  i  zasady działania 
organów nadzoru w tym zakresie określają 
przepisy ustawy o wyrobach budowlanych, a nie 
przepisy o systemie oceny zgodności, 
odniesienie się w polskim prawie do wymagań 
zawartych w wyżej wymienionych 
wspólnotowych ram, a w szczególności  
zagwarantowania, że wyroby budowlane 
zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu 
użytkowników lub niezgodne z wymaganiami 
ustanowionymi w dyrektywie 89/106/EW, 
zostaną wycofane z obrotu lub ich dalsze 
udostępnianie na rynku zostanie wstrzymane, 
wiąże się z koniecznością zmian w tej  ustawie. 
Proponowane zmiany) mające na celu poprawę 
skuteczności działań kontrolnych, stanowią 



 4

Art. 19 
ust. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 20 
ust. 1 

 

 
19.1. Organy nadzoru rynku 
przeprowadzają odpowiednie kontrole 
właściwości produktów w wymaganym 
zakresie poprzez badania  dokumentacji 
oraz, w stosownych przypadkach , poprzez 
fizyczne oględziny i badania laboratoryjne 
w oparciu o odpowiednie próbki. 
Wykonując te czynności, biroą one pod 
uwage ustalone zasady oceny ryzyka, skargi 
oraz inne  informacje. 
Organy nadzoru rynku mogą wymagać 
udostępnienia przez podmioty gospodarcze 
dokumentów i informacji, które w ich 
ocenie są niezbędne do celów prowadzenia 
przez nie działań, co obejmuje w razie 
konieczności i jeżeli jest to uzasadnione 
wejście na teren podmiotów gospodarczych 
i pobieranie niezbędnych próbek 
produktów. Mogą one niszczyć produkty 
stanowiące poważne zagrożenie lub 
sprawić, że staną się one bezużyteczne w 
przypadkach, gdy uznają to za niezbędne. 
stanowiące poważne zagrożenie. 
 
20.1. Państwa członkowskie zapewniają, ze 
produkty stwarzające poważne zagrożenie, 
wymagające szybkiej interwencji, włącznie 
z zagrożeniem, którego skutki nie sa 
odczuwalne bezpośrednio, są wycofywane z 
obrotu lub odzyskiwane, lub że ich 
udostępnianie na ich rynku jest zabronione, 
oraz informuja o tym niezwłocznie 
Komisję, zgodnie z art.22. 

wytwarzany, a w przypadku wyrobów importowanych 
nazwę i adres producenta; 

3) wykazu uwzględnionych specyfikacji technicznych, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2, 
uwzględnionych Polskich Norm wyrobu albo aprobat 
technicznych; 

4) ogólnego opisu wyrobu budowlanego, 
schematów oraz instrukcji stosowania tego wyrobu. 

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 
zgodności wyrobu budowlanego z wymaganiami 
określonymi w niniejszej ustawie, kontrolujący może 
dodatkowo zażądać od producenta albo importera 
przedstawienia, w wyznaczonym terminie, 
następujących dokumentów związanych z oceną 
zgodności: 
1) sprawozdania z przeprowadzonych badań; 
2) informacji o wewnętrznej (zakładowej) kontroli 
produkcji. 
3. W trakcie kontroli kontrolujący może żądać od 
kontrolowanego sprzedawcy: 
1) wskazania nazwy i adresu producenta, 
importera lub sprzedawcy, od którego  nabył wyrób 
budowlany; 
2) ogólnego opisu wyrobu budowlanego, 
schematów oraz instrukcji stosowania tego wyrobu; 
3) przedstawienia, w wyznaczonym terminie, 
deklaracji zgodności, jeżeli producent lub importer ma 
siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. W przypadku, gdy kontrolowany wyrób budowlany 
może stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska, kontrolujący może zażądać od 
kontrolowanego producenta, importera lub sprzedawcy, 
jeżeli producent lub importer ma siedzibę poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawienia, w 
wyznaczonym terminie, dokumentacji technicznej 
wyrobu. 

5. W trakcie kontroli kontrolujący może       ponadto: 
1) badać dokumenty w zakresie objętym kontrolą 

oraz żądać od kontrolowanego sporządzenia ich 

jednocześnie „wypełnienie” wspólnotowych 
ram, określonych w rozporządzeniu 765/08. 
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kopii oraz tłumaczeń na język polski, jeżeli jest 
to niezbędne do przeprowadzenia kontroli; 

2) dokonywać oględzin wyrobów budowlanych w 
zakresie objętym kontrolą; 

3) legitymować osoby w celu stwierdzenia ich 
tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb 
kontroli; 

4) żądać od kontrolowanego udzielenia w 
wyznaczonym terminie pisemnych i ustnych 
wyjaśnień w sprawach objętych zakresem 
kontroli; 

5) przesłuchiwać osoby w charakterze strony, 
świadka lub biegłego, jeżeli jest to niezbędne do 
wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności 
sprawy; 

6) zasięgać opinii biegłych, jeżeli jest to niezbędne 
dla potrzeb kontroli; 

7) zabezpieczać dowody, wyroby budowlane, 
pomieszczenia lub środki przewozowe; 

8) pobierać nieodpłatnie próbki wyrobów 
budowlanych do badań. 

   6. Kontrolowany jest obowiązany: 
1) umożliwić kontrolującemu dokonanie czynności 

kontrolnych, o których mowa w ust. 5; 
2) potwierdzić zgodność kopii dokumentów z 

oryginałami.”; 
 

9) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Informacje uzyskane w trakcie kontroli lub 
postępowania administracyjnego, objęte tajemnicą 
producenta, importera lub sprzedawcy, rozumiane 
jako nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne oraz 
organizacyjne producenta, importera lub sprzedawcy 
bądź inne informacje, co do których producent, 
importer lub sprzedawca podjął niezbędne działania 
w celu zachowania ich poufności, mogą być 
wykorzystane wyłącznie do celów, dla których 
zostały zgromadzone.”; 
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10) po art. 22b dodaje się art. 22c w brzmieniu: 

„Art. 22c. 1. Właściwy organ może, w drodze 
postanowienia, dokonać zabezpieczenia wyrobu 
budowlanego lub jego określonej partii przed 
dalszym przekazywaniem, jeżeli: 
1) kontrolowany nie przedstawi dokumentów 

związanych z oceną zgodności wyrobu 
budowlanego, albo 

2) dokumenty wskazują, że wyrób budowlany 
może nie spełniać wymagań określonych 
niniejszą ustawą, albo 

3) dokonane przez kontrolującego oględziny 
wyrobu budowlanego wskazują, że wyrób 
budowlany może nie spełniać wymagań 
określonych niniejszą ustawą. 

Na postanowienie przysługuje zażalenie. 
2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, traci 
ważność po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia 
kontrolowanemu. 
3. Organ, który wydał w I instancji postanowienie, o 
którym mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze 
postanowienia, jego wygaśnięcie przed upływem 2 
miesięcy, jeżeli ustały przyczyny uzasadniające 
zabezpieczenie wyrobu budowlanego albo jego 
określonej partii. 
4. Zabezpieczenia wyrobu budowlanego albo jego 
określonej partii dokonuje się przez opieczętowanie 
oraz sporządzenie inwentaryzacji w formie 
protokołu. Przepisy art. 22a stosuje się 
odpowiednio.”; 
 

11)  w art. 25 ust. 1  otrzymuje brzmienie: 
„1. Właściwy organ może poddać wyrób budowlany 
lub jego określoną partię, zabezpieczone zgodnie z 
art. 22c, badaniom lub zlecić ich przeprowadzenie, w 
celu ustalenia, czy posiadają one deklarowane przez 
producenta właściwości użytkowe.”; 
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15) art. 30 i 31otrzymują brzmienie: 
 „Art. 30. 1. Właściwy organ, w wyniku kontroli 
dotyczącej sprzedawcy, w przypadku stwierdzenia, 
że wyrób budowlany nie spełnia wymagań 
określonych w niniejszej ustawie, wydaje: 
1) postanowienie zakazujące dalszego 

przekazywania określonej partii wyrobu 
budowlanego przez sprzedawcę, wyznaczając 
termin usunięcia określonych nieprawidłowości, 
albo  

2) decyzję zakazującą dalszego przekazywania 
wyrobu budowlanego lub jego określonej partii 
przez sprzedawcę oraz decyzję nakazującą  
wycofanie  z obrotu tego wyrobu lub jego 
określonej partii przez producenta lub importera, 
albo 

3) decyzję nakazującą wycofanie z obrotu 
wyrobu budowlanego lub jego określonej partii 
przez sprzedawcę, jeżeli producent lub importer 
ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
2. W przypadku niewykonania obowiązku 
nałożonego w postanowieniu, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 1, właściwy organ zakazuje, w drodze 
decyzji, obrotu określoną partią wyrobu 
budowlanego. 

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają 
natychmiastowemu wykonaniu. 

4. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, 
przekazuje się niezwłocznie organowi właściwemu 
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
producenta lub importera wyrobu budowlanego, 
stanowiącego przedmiot decyzji. Organ ten jest 
obowiązany do przeprowadzenia niezwłocznie 
kontroli tego wyrobu u producenta lub importera. 

Art. 31. 1. Właściwy organ, w wyniku kontroli 
producenta albo importera, w przypadku 
stwierdzenia, że wyrób budowlany nie spełnia 
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wymagań określonych w niniejszej ustawie, wydaje: 
1) postanowienie nakazujące wstrzymanie 

wprowadzania do obrotu wyrobu budowlanego 
albo jego określonej partii, wyznaczając termin 
usunięcia określonych nieprawidłowości, albo  

2) decyzję nakazującą  wycofanie z obrotu 
wyrobu budowlanego lub jego określonej partii, 
albo 

3) decyzję nakazującą ograniczenie 
udostępniania wyrobu budowlanego lub jego 
określonej partii użytkownikowi, konsumentowi 
i sprzedawcy. 

2. W przypadku niewykonania obowiązku 
nałożonego w postanowieniu, o którym mowa w ust. 
1 pkt 1, właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, 
wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego albo jego 
określonej partii. 

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają 
natychmiastowemu wykonaniu.”; 

 
16)  po art. 31dodaje się art. 31a w brzmieniu: 

„Art. 31a. 1. W decyzji nakazującej wycofanie z 
obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej 
partii, o której  mowa w art. 30 i 31, właściwy organ 
może nakazać odpowiednio producentowi, 
importerowi lub sprzedawcy odkupienie wyrobu na 
żądanie osób, które faktycznie nim władają. 
2. W decyzjach, o których mowa w ust. 1, właściwy 
organ może nakazać powiadomienie przez stronę 
postępowania konsumentów lub użytkowników 
wyrobu budowlanego o stwierdzonych 
niezgodnościach z wymaganiami określonymi 
niniejszą ustawą, określając termin i sposób ich 
powiadomienia. 
3. W przypadku wydania decyzji stwierdzającej, że 
wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych 
niniejszą ustawą, właściwy organ może nakazać 
zniszczenie wyrobu budowlanego na koszt 
producenta, importera lub sprzedawcy, jeżeli 
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producent lub importer mają siedzibę poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile w inny 
sposób nie można usunąć zagrożeń spowodowanych 
przez ten wyrób. 
4. Postanowienia i decyzje, o których mowa w art. 30 
i 31, wydaje się w zależności od rodzaju 
stwierdzonych niezgodności wyrobu budowlanego z 
wymaganiami określonymi niniejszą ustawą oraz od 
stopnia zagrożenia powodowanego przez wyrób 
budowlany, mając na celu wyłącznie zapobieżenie 
powstaniu niebezpieczeństwa lub usunięcie już 
istniejącego oraz zapewnienie bezpieczeństwa, 
zdrowia i życia konsumentów.”; 
  

17) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Stronami w postępowaniu administracyjnym są: 
producent, importer lub kontrolowany sprzedawca 
wyrobu budowlanego albo jego określonej partii.”; 

Art. 41 Rozporządzenie 765/2008 
41. Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące odpowiedzialności karnej 
podmiotów gospodarczych, w tym sankcje 
karne w odniesieniu do poważnych 
wykroczeń mające zastosowanie w 
przypadku wystąpienia  naruszeń 
niniejszego rozporządzenia, i podejmuje 
wszelkie środki niezbędne do 
zagwarantowania, że są one stosowane. 
Przewidywane kary są skuteczne, 
współmierne i odstraszające oraz mogą 
zostać zaostrzone w przypadku , gdy dany 
podmiot gospodarczy w przeszłości 
naruszył w podobny sposób przepisy 
niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie notyfikują te przepisy do dnia 
1 stycznia 2010 r. oraz niezwłocznie 
notyfikują wszelkie kolejne zmiany 
wprowadzone w tych przepisach.   

T Art. 1 
pkt 18 

18) art. 34 otrzymuje brzmienie: 
 „Art. 34. Kto: 

1) wprowadza do obrotu wyrób budowlany 
nienadający się do stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych, 

2) umieszcza oznakowanie CE albo znak 
budowlany na wyrobie budowlanym, który nie spełnia 
wymagań określonych w niniejszej ustawie, 

3) umieszcza na wyrobie budowlanym znak 
podobny do oznakowania CE albo znaku 
budowlanego, mogący wprowadzać w błąd nabywcę 
lub użytkownika tego wyrobu, 

4) umieszcza znak budowlany na wyrobie, 
niebędącym wyrobem budowlanym, 

podlega grzywnie.”; 
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POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU 
Jedn. 
Red. 

Treść przepisu projektu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

Art. 1 
pkt. 4 

4) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: 
„Art. 14a. Organy administracji publicznej w zakresie swojej właściwości są zobowiązane do 
współdziałania z organami nadzoru budowlanego w sprawach kontroli wyrobów 
budowlanych.”; 

Do wyrobów budowlanych ma zastosowanie szereg innych, odrębnych 
przepisów (przepisy sanitarne, przepisy o substancjach i preparatach 
chemicznych, przepisy o produktach biobójczych, przepisy o 
promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych itp.). W związku z 
tym dla  skutecznego eliminowania z rynku niebezpiecznych wyrobów 
budowlanych konieczna jest często współpraca i koordynacja działań 
organów nadzoru budowlanego z innymi organami administracji publicznej, 
właściwymi dla zapewnienia przestrzegania tych odrębnych przepisów w 
odniesieniu do wyrobów budowlanych.  

Art. 1 
pkt 5 

5) w art. 15  ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje wpisów do Wykazu w przypadku 
wydania decyzji, o których mowa w art. 30 i 31.  
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru 
budowlanego lub z urzędu:  

1) usuwa wpis w Wykazie, w przypadku gdy producent, importer lub sprzedawca 
udowodni, że wycofał z obrotu wszystkie egzemplarze zakwestionowanego wyrobu 
budowlanego lub w przypadku gdy niezgodności zakwestionowanego wyrobu 
budowlanego z wymaganiami określonymi w niniejszej ustawie zostały usunięte, nie 
wcześniej jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzje, na podstawie 
których dokonano wpisu, stały się ostateczne; 

2) może usunąć wpis w Wykazie w przypadku, gdy producent, importer lub sprzedawca 
zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej,  nie wcześniej jednak niż  po 
upływie 24 miesięcy od dokonania wpisu.”;  

Przepis art. 15 ustawy  dotyczy wyłącznie wyrobów budowlanych 
wprowadzanych do obrotu na podstawie oznakowania znakiem budowlanym, 
Przepis określa zasady prowadzenia przez Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów 
Budowlanych. Zakwestionowane  wyrobów budowlane oznakowane CE sa 
umieszczane na Wykazie prowadzonym przez Prezesa UOKiK.  
Proponowana zmiana w art. 15 ma na celu doprecyzowanie dotychczasowych 
regulacji, w szczególności w odniesieniu do warunków i trybu usuwania 
wpisów w Wykazie.  

Art. 1 
Pkt 6 
lit. a 

6) w art. 16: 
a) dodaje się ust 1a w brzmieniu: 

 „1a. Postępowanie w sprawie wyrobów budowlanych niespełniających wymagań określonych w 
niniejszej ustawie wszczyna się z urzędu, na podstawie ustaleń kontroli.”, 

Zmiana redakcyjna związana z przeniesieniem przepisu zawartego w 
dotychczasowym art. 18 do art. 16 ustawy o wyrobach budowlanych. 

Art. 1 
pkt 12 

12) w art. 26 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
„3. Jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych 
niniejszą ustawą, kontrolowany jest obowiązany do uiszczenia opłaty stanowiącej równowartość 
kosztów przeprowadzonych badań.”; 
 

Zmiana związana jest z proponowaną zmianą art. 25 ust 1, w wyniku której 
próbki kontrolne wyrobów budowlanych będą mogły być pobierane nie 
Tylku u producenta, ale również u importera i sprzedawcy. Te podmioty  
powinny również uiszczać opłatę stanowiącą równowartość kosztów 
przeprowadzonych badań, jeżeli badania wykazały, ze wyrób nie spełnia 
wymagań ustawy. 

Art. 1 
pkt 13 

13) uchyla się oznaczenie i tytuł rozdziału 5. Rozdziały 6 i 7 otrzymują odpowiednio oznaczenie 5 i 6; 
 

Zmiana redakcyjna związana z połączeniem przepisów dotychczasowych 
rozdziałów 5 i 6 ustawy w jednym rozdziale – Kontrola wyrobów 
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budowlanych wprowadzonych do obrotu 
Art. 1 
pkt 14 

14) uchyla się art. 28 i 29; 
 

Zmian redakcyjna  będąca konsekwencją uzupełnienia art. 16 o ust. 1a oraz 
nowego art. 22c regulującego zabezpieczenie wyrobów budowlanych, które 
dotychczas jest regulowane przepisem art. 29   

Art. 
pkt 19 

19) art. 36 otrzymuje brzmienie: 
„ Art. 36. Orzekanie w sprawach określonych w art. 35 następuje na podstawie przepisów Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia.”; 
 

Zmiana o charakterze redakcyjnym, będąca konsekwencją nowej redakcji art. 
34, w  wyniku której  kwalifikacja czynów zabronionych tym przepisem 
zmienia się z wykroczenia na przestępstwo.   

Art. 2  
pkt 1i 2 W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z 

późn. zm) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przepisów art. 7, art. 13 ust. 1 i 2, art. 40b-40k, art. 41-41c, art. 42, art. 45, art.46,  oraz art. 
47-47b nie stosuje się do wyrobów budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97). Ilekroć w 
przepisach ustawy jest mowa o zasadniczych wymaganiach, w przypadku wyrobów 
budowlanych należy przez to rozumieć wymagania podstawowe, o których mowa w art. 5 ust 1 
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z 
późn. zm); 

2) art. 44 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 44. Prezes UOKiK niezwłocznie informuje Komisję Europejską o decyzjach, o których 
mowa w art. 41c ust. 3 pkt 1-3 oraz ust. 5, a także o decyzjach, o których mowa w art. 30 ust. 1 
pkt 2-3 i ust. 2, art. 31 ust. 1 pkt 2 - 3 i ust. 2 oraz art. 31a ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budowlanych.”. 

Proponowana zmiana w art. 1 ust.  3 ustawy o systemie oceny zgodności jest 
konsekwencja przeniesienia z tej ustawy do ustawy o wyrobach budowlanych 
przepisów karnych (art. 34,) dotyczących wyrobów budowlanych 
oznakowanych CE.   
Proponowana zmiana  w art. 44 ma na celu usunięcie dotychczasowej luki 
prawnej w tym przepisie; dotychczasowy przepis nie uwzględniał 
konieczności notyfikacji  Komisji  przez Prezesa UOKiK  decyzji organów 
nadzoru budowlanego dotyczących wyrobów budowlanych oznakowanych 
CE., wydanych na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych.     

 
 
 
11-02-tg 



        
                    Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY1) 

 
z dnia                        2010 r. 

 
w sprawie zakresu  informacji o przeprowadzonych kontrolach wyrobów 

budowlanych oraz wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach 
 
Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. Nr 92, poz. 881,z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr…… poz. ……) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) zakres informacji wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego przekazywanej 

Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego  o: 
a) przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych, 
b) wydanych postanowieniach i decyzjach dotyczących wyrobów budowlanych   

niespełniających wymagań określonych w ustawie, 
c) wydanych dla organów celnych opiniach o wyrobach budowlanych; 

2) sposób i termin przekazywania informacji, o których mowa w pkt 1. 

§ 2. 1. Zakres informacji o przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych 
określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane drogą elektroniczną 
niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym organ ustosunkował się 
do uwag zgłoszonych do protokołu kontroli przez kontrolowanego, lub od dnia, w którym 
upłynął termin na zgłoszenie uwag. 

§ 3. 1. Zakres informacji o wydanych postanowieniach i decyzjach dotyczących 
wyrobów budowlanych   niespełniających wymagań określonych w ustawie określa załącznik  
nr 2 do rozporządzenia. 

2. Informacje, o których mowa w ust.1, są przekazywane wraz z postanowieniem lub 
decyzją  drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia doręczenia 
orzeczenia stronie. 

3. W przypadku  decyzji stanowiących podstawę wpisu do Wykazu Zakwestionowanych 
Wyrobów Budowlanych organ przekazuje kopię decyzji wraz z kopią protokołu kontroli.  

      § 4. 1. Zakres informacji o wydanych dla organów celnych opiniach o wyrobach 
budowlanych określa załącznik nr 3. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane drogą elektroniczną   
w terminie 14 dni od dnia wydania opinii. 

   § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
       MINISTER  INFRASTRUKTURY 

                                                 
1)      Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i 
mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594) 
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Załączniki do rozporządzenia 
MinistraInfrastruktury z dnia 
………………..…………………………… 

 
Załącznik nr 1 

 
ZAKRES INFORMACJI O  PRZEPROWADZONEJ KONTROLI WYROBU 

BUDOWLANEGO 
 

 
Informacja o przeprowadzonej kontroli wyrobu budowlanego i działaniach podjętych 
w wyniku ustaleń kontroli powinna zawierać: 
− nazwę organu prowadzącego kontrolę; 
− informacje o podmiocie u którego przeprowadzona jest kontrola (nazwa, siedziba,   

miejsce przeprowadzenia kontroli); 
− inne informacje dotyczące kontroli (w szczególności czas trwania kontroli); 
− identyfikację kontrolowanego wyrobu (w tym nazwa, partia, miejsce i rok 

produkcji, rodzaj kontrolowanego wyrobu); 
− ogólną informację o skontrolowanym wyrobie (sposób oznakowania wyrobu); 
− zakres kontroli (prawidłowość oznakowania, dokumentacji, badanie próbek); 
− wyniki kontroli (stwierdzone nieprawidłowości, rodzaj podjętych działań 

naprawczych, wnioski z kontroli); 
− dane dotyczące producenta wyrobu/upoważnionego przedstawiciela producenta 

/innego podmiotu w łańcuchu dostaw (nazwa, adres, zakład produkujący wyrób); 
− dobrowolne działania pokontrolne; 
− informacje o wszczęciu postępowania . 

 
załącznik nr 2 

 
ZAKRES INFORMACJI O WYDANYCH POSTANOWIENIACH I DECYZJACH  

DOTYCZĄCYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH NIESPEŁNIAJĄCYCH 
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE  

 
Informacja wydanych postanowieniach i decyzjach powinna zawierać:  
− nazwę organu który wydał postanowienie lub decyzję, 
−  data wydania i znak postanowienia lub decyzji, 
− informację o przedmiocie orzeczenia; 
− identyfikujące strony postępowania; 
− podstawa prawna i rodzaj rozstrzygnięcia; 
− informację o postępowaniu odwoławczym (data wniesienia odwołania, data i 

podstawa prawna wydanego orzeczenia, rodzaj rozstrzygnięcia); 
− informację o skargach do WSA i skargach kasacyjnych (data wpływu, data 

odpowiedzi na skargę, data wyroku, rodzaj rozstrzygnięcia). 
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Załącznik nr 3 

 
ZAKRES INFORMACJI O WYDANYCH DLA ORGANÓW CELNYCH  

OPINIACH O WYROBACH BUDOWLANYCH 
Informacja o opinii wydanej dla organów celnych powinna zawierać: 
− identyfikację organu wydającego opinię; 
− nazwę, rodzaj i przeznaczenie wyrobu budowlanego, którego dotyczy opinia; 
− identyfikację producenta i importera wyrobu (firma i adres siedziby); 
− informacje o  treści opinii (w tym czy wydano opinię negatywną); 
− identyfikację  organu dla którego opinię wydano. 
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Uzasadnienie 

 
 
 
Zgodnie z art. 14 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych, do obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy 
gromadzenie informacji o przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych oraz 
wydanych w tym zakresie  postanowieniach i decyzjach, a także wydanych dla organów 
celnych opiniach o importowanych wyrobach budowlanych.  

Jednocześnie przepis art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy nakłada na wojewódzkich inspektorów 
nadzoru budowlanego obowiązek przekazywania Głównemu Inspektorowi Nadzoru 
budowlanego  informacji, o których mowa wyżej. 

Przekazywanie i gromadzenia informacji o przeprowadzonych kontrolach wyrobów 
budowlanych oraz wydanych przez właściwe organy postanowieniach, decyzjach i opiniach 
ma na celu stworzenie warunków dla monitorowania systemu kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzanych do obrotu, efektywnego planowania działań kontrolnych, a także skutecznej 
współpracy z organami nadzoru rynku wyrobów budowlanych w pozostałych państwach 
członkowskich UE. 

Projekt rozporządzenia dotyczy wyrobów budowlanych  wprowadzanych do obrotu z 
oznakowaniem CE (art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych) , wyrobów 
wprowadzanych do obrotu z oznakowaniem znakiem budowlanym(art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o 
wyrobach budowlanych), a także wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na 
podstawie zasady „wzajemnego uznawania” (art. 5 ust.1 pkt  4 ustawy o wyrobach 
budowlanych). 

W projekcie, zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 14 ust. 4 ustawy, określony 
został  szczegółowy zakres informacji wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o 
przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych, wydanych postanowieniach i 
decyzjach dotyczących wyrobów budowlanych niespełniających wymagań określonych w 
ustawie, wydanych dla organów celnych opiniach o wyrobach budowlanych, a także sposób i 
termin przekazywania informacji. 

Zakres informacji wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o 
przeprowadzonej kontroli wyrobu budowlanego określony został w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia. Informacja ta będzie przekazywana Głównemu Inspektorowi Nadzoru 
Budowlanego drogą elektroniczną niezwłocznie po zakończeniu kontroli.  

Zakres informacji o wydanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru 
budowlanego postanowieniach i decyzjach dotyczących wyrobów budowlanych   
niespełniających wymagań określonych w ustawie określa załącznik nr 2. Informacje te są 
przesyłane droga elektroniczna wraz z postanowieniami i decyzjami, których dotyczą.  W 
przypadku decyzji stanowiących podstawę wpisu do Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów 
Budowlanych, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego będzie przekazywał, wraz z 
informacją, kopie tych decyzji wraz z kopią właściwego protokołu kontroli. Postanowienia i 
decyzje będą przekazywane Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w ciągu 14 dni 
od  dnia otrzymania potwierdzenia ich doręczenia stronie. 

Zakres informacji o wydanych dla organów celnych opiniach o wyrobach 
budowlanych określony został w załączniku nr 3.   

Przekazywanie przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego informacji w 
zakresie wynikającym z załączników do rozporządzenia umożliwi Głównemu Inspektorowi 
Nadzoru Budowlanego monitorowanie działań kontrolnych wyrobów budowlanych na terenie 
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całej Polski oraz pozwoli na podejmowanie, w razie potrzeby, stosownych działań 
kontrolnych i koordynacyjnych w oparciu o przepisy art. 14 ustawy. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie  umieszczony 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. 
zm.). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
1. Cel regulacji: 

Proponowana regulacja określa zakres, terminy i sposób przekazywania informacji o 
przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych oraz wydanych w tym zakresie  
postanowieniach i decyzjach, a także wydanych dla organów celnych opiniach o 
importowanych wyrobach budowlanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru 
budowlanego Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Celem  regulacji jest 
zapewnienie bieżącego monitorowania systemu kontroli rynku wyrobów budowlanych 
oraz stworzenie warunków dla efektywnego planowania zadań kontrolnych.  

2.    Konsultacje społeczne: 
Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji społecznych i środowiskowych 
organizacjom zrzeszającym producentów i dystrybutorów  wyrobów budowlanych. 

3. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie: 
Przepisy rozporządzenia  będą stosowane przez organy nadzoru budowlanego właściwe 
dla kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu tj. wojewódzkich 
inspektorów nadzoru budowlanego oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
Należy jednak podkreślić, że  już obecnie funkcjonuje system przekazywania informacji 
pomiędzy wojewódzkimi inspektorami nadzoru budowlanego a Głównym Inspektorem 
Nadzoru Budowlanego odnośnie do  przeprowadzonych kontroli wyrobów budowlanych 
oraz wydanych w tym zakresie decyzji, przy czym nie jest on objęty stosownymi 
regulacjami prawnymi.  

4. Wpływ rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i 
budżety jednostek samorządu terytorialnego: 
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla 
budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

5. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy: 

Przepisy przedmiotowego aktu nie będą miały bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 

6. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw: 
Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

7. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny: 
Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój 
regionalny.  

 
 
 

 
 

8-02-tg 



          Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY1) 

z dnia  ………………..2010 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów 
Budowlanych 

 

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr …………….   )  zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia Krajowego Wykazu 
Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, zwanego dalej "Wykazem". 

§ 2. 1. Wykaz jest prowadzony z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania 
danych w formie karty wyrobu, składającej się z dwóch części, zawierających odpowiednio 
informacje ogólne i szczegółowe. 

2. Wzór Wykazu określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Wykaz jest udostępniany na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego. 

2. Wykaz powinien umożliwiać niezwłoczne odczytanie i wydrukowanie całości albo 
części zapisanych danych. 

§ 4. 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje wpisu w Wykazie 
niezwłocznie po otrzymaniu od właściwego organu kopii decyzji, o których mowa w art. 30 
ust. 1 pkt 2 i 3  oraz ust. 2, a także w art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych, zwanej dalej "ustawą". 

2. Informacje o decyzjach, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się na odrębnych 
kartach wyrobu. 

3. Właściwy organ przekazuje do Wykazu kopie decyzji, o których mowa w ust. 1, wraz 
z kartą wyrobu (część I) oraz kopie ostatecznej decyzji o umorzeniu postępowania wraz z 
kartą wyrobu (część II). 

§ 5. W Wykazie umieszcza się następujące informacje: 
 1) numer karty wyrobu; 
 2) nazwę wyrobu budowlanego; 
 3) numer mandatu udzielonego przez Komisję Europejską na opracowanie europejskiej 

normy zharmonizowanej lub wytycznych do europejskich aprobat technicznej, 
właściwego dla wyrobu, albo pozycję w wykazie wyrobów budowlanych, o którym 
mowa w art. 9 ust. 7 ustawy; 

 4) numer i datę wpisu; 
 5) oznaczenie (kod) decyzji, o których mowa w § 4 ust. 1; 
                                            
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i 

mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopad 2007 
r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 206, poz. 1594). 
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 6) organ wydający decyzję; 
 7) datę i numer decyzji; 
 8) określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające na jej identyfikację; 
 9) kod według klasyfikacji stosowanej przez taryfę celną; 
10) opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego identyfikację; 
11) kraj wytworzenia wyrobu budowlanego; 
12) dane producenta wyrobu budowlanego; 
13) dane importera wyrobu budowlanego; 
14) dane sprzedawcy wyrobu budowlanego; 
15) rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego; 
16) zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany; 
17) informację o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego; 
18) informację o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego; 
19) informację o umorzeniu postępowania wraz z datą usunięcia wpisu, jeżeli decyzja o 

umorzeniu postępowania jest wydana przed upływem terminu, o którym mowa w art. 15 
ust. 3  pkt 1 ustawy; 

20) datę wydania ostatecznej decyzji; 
21) inne informacje, jeżeli jest to niezbędne do identyfikacji wyrobu budowlanego. 

§ 6. 1. Wpis w Wykazie usuwa się bezzwłocznie po wystąpieniu okoliczności i upływie 
terminu, o których mowa w art. 15 ust. 3  pkt 1 ustawy. 

2. Wpis w Wykazie może być usunięty po wystąpieniu okoliczności i upływie terminu, o 
których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy.  

3. Usunięcie wpisu polega na trwałym zatarciu danych zawartych w usuniętym wpisie. 

§ 7. Do decyzji wydanych w drugiej instancji przepisy rozporządzenia stosuje się 
odpowiednio. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2). 

 

       MINISTER  INFRASTRUKTURY 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 
lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów 
Budowlanych (Dz. U. Nr 180, poz. 1861). 
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Załącznik do rozporządzenia  
 
 

WZÓR KRAJOWEGO WYKAZU ZAKWESTIONOWANYCH WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

KARTA WYROBU NR .... 

CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE 
 Nazwa wyrobu 
 
 
 

Producent 
Nazwa i adres 
 
 

Określenie 
partii wyrobu 
 
 

Data 
decyzji 
 
 

Kod 
decyzji*) 
 
 

Decyzja o umorzeniu 
postępowania/termin 
usunięcia wpisu 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

 
 
 
Objaśnienie 

*) Wpisuje się następujące kody decyzji: 
"1" - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego lub jego określonej partii wraz z nakazem 

wycofania z obrotu tego wyrobu lub jego określonej partii (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy); 
„2”- nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii (art. 30 ust. 1 pkt 

3 ustawy); 
"3" - zakaz obrotu określoną partią wyrobu budowlanego (art. 30 ust. 2 ustawy); 
"4" - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego lub jego określonej partii (art. 31 ust. 1 pkt 

2 ustawy); 
"5" - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego lub jego określonej partii (art. 31 ust. 2 

ustawy); 
uzupełnione, jeżeli potrzeba, następującymi indeksami:         
"0" - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego lub jego określonej partii wraz    z 

obowiązkiem odkupienia wyrobu budowlanego na żądanie osób, które faktycznie nim 
władają (art. 31a ust. 1 ustawy); 

"Z" - nakaz zniszczenia wyrobu budowlanego (art. 31a ust. 3 ustawy). 
 

KARTA WYROBU NR ...... 

CZĘŚĆ II - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

II – A 

Nazwa wyrobu budowlanego 
 

 
 

Numer mandatu udzielonego przez Komisję Europejską na 
opracowanie europejskiej normy zharmonizowanej lub 
wytycznych do europejskich aprobat technicznej, właściwego 
dla wyrobu, albo pozycja w wykazie wyrobów budowlanych, 
o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy 
 

 
 
 
 
 

Numer i data wpisu 
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Kod decyzji 
 

 
 

Organ wydający decyzję 
 

 
 

Data i nr decyzji 
 

 
 

Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające na jej 
 identyfikację 
 

 
 
 

Kod taryfy celnej 
 

 
 

Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego 
identyfikację 
 

 
 

Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego 
 

 
 

Dane producenta wyrobu budowlanego 
 

 
 

1) nazwa 
 

 
 

2)adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsame z 
miejscem wykonywania działalności gospodarczej 

 
 

3) NIP (EURONIP)* 
 

 
 

4) REGON* 
 

 
 

Dane importera wyrobu budowlanego 
 

 

1)nazwa 
 

 

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsame z 
miejscem wykonywania działalności gospodarczej  
 

 

3) NIP (EURONIP)* 
 

 

4) REGON* 
 

 

Dane sprzedawcy wyrobu budowlanego 
 

 
 

1) nazwa 
 

 
 

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsame z 
miejscem wykonywania działalności gospodarczej  
 

 
 

3) NIP (EURONIP)* 
 

 
 

4) REGON* 
 

 
 

Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego 
 

 
 

Zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany 
 

 
 

Informacja o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego 
 

 
 

Informacja o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego 
 

 
 

Inne informacje niezbędne do identyfikacji wyrobu 
 budowlanego 
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II - B 
 Informacja o umorzeniu postępowania - organ wydający 
decyzję 
 

 
 

Data i nr decyzji 
 

 
 

Data usunięcia wpisu 
 

 
 

Informacja o decyzji ostatecznej - organ wydający decyzję 
 

 
 

Data i nr decyzji 
 

 
 

 
 
 
Objaśnienie 

* Dane dostępne wyłącznie dla właściwego organu.  
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UZASADNIENIE 

 
Ustawa z dnia ……………. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr …, poz. …) wprowadza szereg zmian w  
dotychczasowych przepisach regulujących zasady i tryb prowadzenia kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. Proponowane zmiany, a w szczególności objęcie 
kontrolą wyrobów budowlanych u ich importerów, inne rodzaje decyzji administracyjnych 
wydawanych przez organy nadzoru budowlanego w odniesieniu do wyrobów budowlanych 
niespełniających wymagań ustawy, a także wprowadzenie możliwości usuwania wpisów w 
Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych powodują  konieczność 
wydania, na podstawie zawartego w art. 15 ust 6 ustawy  upoważnienia dla ministra 
właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,   nowego 
rozporządzenia określającego sposób prowadzenia Wykazu. Rozporządzenie to zastąpi 
obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu zakwestionowanych Wyrobów 
Budowlanych. 
Projekt nowej regulacji, która zastąpi wyżej wymienione rozporządzenie, utrzymując 
generalnie wszystkie dotychczasowe merytoryczne rozstrzygnięcia w zakresie prowadzenia 
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego  Krajowego Wykazu Zakwestionowanych 
Wyrobów Budowlanych wprowadza jednocześnie niezbędne uzupełnienia i zmiany 
redakcyjne, odnoszące się do zmienionych przepisów ustawowych.  

W szczególności w projekcie rozporządzenia i w załączniku wskazano, zgodnie z 
zmienionymi art. 30 i 31 oraz   nowym art.31a,  właściwe podstawy prawne decyzji 
stanowiących podstawę do dokonywania wpisów w Wykazie.  

Wprowadzono stosowne zapisy w rozporządzeniu i w załączniku odnoszące się do 
importera wyrobów, który jako podmiot również objęty, zgodnie z zmienionymi regulacjami 
ustawowymi, działaniami kontrolnymi organów nadzoru budowlanego, będzie uwzględniany 
w Wykazie. 

W przepisach § 6 dotyczących usuwania wpisów z Wykazu, uwzględniono możliwość 
usuwania Wpisu w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez 
podmiot, którego wpis dotyczył.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie umieszczony 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 z późn. 
zm.). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1.  Cel regulacji 
Proponowana regulacja określająca  sposób prowadzenia przez Głównego inspektora Nadzoru 
Budowlanego Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych  ma na celu 
dostosowanie istniejących przepisów w tym zakresie do zmian w ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004 r.  o wyrobach budowlanych wprowadzonych ustawa z dnia …………2010 r. o zmianie 
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. 

2. . Konsultacje społeczne 
Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji społecznych i środowiskowych do  
organizacji i Izb zrzeszających producentów , importerów i sprzedawców wyrobów 
budowlanych, organizacji i Izb zrzeszających wykonawców robót budowlanych, Związków 
Zawodowych, organizacji konsumenckich oraz stowarzyszeń i izb zawodowych.  

3. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Przepisy rozporządzenia  będą stosowane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
do którego obowiązków, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, 
należy prowadzenie Krajowego wykazu wyrobów Zakwestionowanych.  
Przepisy te zastąpią dotychczasowe regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie sposobu pobierania i badania próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1387).  

4. Wpływ rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 
i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla 
budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

5. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy 
Przepisy przedmiotowego aktu nie będą miały bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 

6. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i 
funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

7. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 
Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-02-tg 



       P r o j e k t  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY1) 

z dnia                           2010 r. 

w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 
 

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr …………….   ) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1) sposób pobierania oraz badania próbki wyrobu budowlanego; 
 2) wzór protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej, zwanych 

dalej "próbką"; 
 3) sposób zabezpieczenia próbek; 
 4) wzór sprawozdania z badań; 
 5) sposób postępowania z pozostałościami po próbkach; 
 6) sposób ustalania, uiszczania i zwrotu opłaty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych; 
 2) właściwym organie - należy przez to rozumieć organy określone w art. 11 ustawy; 
 3) kontrolującym - należy przez to rozumieć właściwy organ prowadzący kontrolę lub osobę 

działającą z jego upoważnienia. 

§ 3. 1. Próbkę należy pobrać, w miarę możliwości, w sposób uniemożliwiający 
zniszczenie lub uszkodzenie wyrobu budowlanego oraz w ilości niezbędnej i umożliwiającej 
przeprowadzenie jej badań. 

2. Pobrane próbki podlegają: 
 1) zabezpieczeniu przez opatrzenie ich cechami, znakami lub pieczęciami urzędowymi, 

które uniemożliwiają naruszenie próbki, chyba że przepisy odrębne lub dokumenty 
normalizacyjne określają inny sposób zabezpieczenia; 

 2) przechowywaniu w sposób i w warunkach zabezpieczających próbkę przed zmianą 
jakości i cech charakterystycznych. 

§ 4. 1. Z pobrania próbki sporządza się protokół pobrania próbki. Wzór protokołu określa 
załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

                                            
1)   Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka 

przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 16 listopad 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Infrastruktury (Dz. U. Nr 206, poz. 1594). 
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2. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden przekazuje się, za 
pokwitowaniem, kontrolowanemu albo osobie przez niego upoważnionej, drugi pozostawia 
się w aktach sprawy, a trzeci przekazuje się laboratorium przeprowadzającemu badania. 

3. Protokół stanowi pokwitowanie pobrania próbki. 
4. W przypadku gdy podczas kontroli nie pobrano próbki kontrolnej, należy to 

odnotować w protokole pobrania próbki. 

§ 5. Kontrolujący dostarcza pobraną próbkę do badań: 
 1) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia pobrania próbki, chyba że 

przepisy odrębne określają inny termin dostarczenia; 
 2) z zachowaniem warunków uniemożliwiających zmianę jakości próbki. 

§ 6. Właściwy organ prowadzący kontrolę niezwłocznie zwalnia próbkę kontrolną, jeżeli 
w związku z wynikami badań dalsze jej przechowywanie stało się bezprzedmiotowe. 

§ 7. 1. Kierownik akredytowanego laboratorium lub upoważniony przez niego pracownik 
dokumentuje przyjęcie próbki do badań przez sporządzenie protokołu. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności ocenę 
prawidłowości pobrania, zabezpieczenia, przechowywania i dostarczenia próbki do badań, 
dokonaną na podstawie: 
 1) informacji zawartych w protokole pobrania próbki; 
 2) oględzin próbki dostarczonej do badań; 
 3) przepisów odrębnych lub dokumentów normalizacyjnych. 

3. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się, za 
pokwitowaniem, dostarczającemu próbkę do badań, a drugi pozostawia się w aktach 
laboratorium. W przypadku przekazania próbki do badań za pośrednictwem poczty, 
pokwitowanie zastępuje zwrotne potwierdzenie odbioru próbki. 

§ 8. 1. Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wykonujący badania sporządza 
sprawozdanie z badań, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

2. Sprawozdanie z badań sporządza się w trzech egzemplarzach, z których dwa 
przekazuje się właściwemu organowi zlecającemu przeprowadzenie badań, a trzeci 
pozostawia się w aktach laboratorium. 

§ 9. 1. Wysokość opłaty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, właściwy organ ustala z 
uwzględnieniem: 
 1) rodzaju badanego wyrobu budowlanego; 
 2) rodzaju materiałów lub urządzeń użytych w toku przeprowadzania badań; 
 3) rzeczywistego kosztu pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie pomnożonego 

przez liczbę osób i dni lub godzin; 
 4) rzeczywistego kosztu pracy akredytowanego laboratorium; 
 5) rzeczywistego kosztu transportu próbki; 
 6) rzeczywistego kosztu przechowywania próbki. 

2. Wartość składników opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, różnicuje się w 
zależności od stopnia skomplikowania i zakresu przeprowadzonych badań, przy czym wartość 
ta nie może przekraczać wysokości opłat za takie same badania takiego samego wyrobu 
budowlanego, określonych w ofercie akredytowanego laboratorium. 

3. Kontrolowany uiszcza opłatę w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o 
którym mowa w art. 26 ust. 4 ustawy, na rachunek bankowy właściwego organu 
prowadzącego kontrolę, który następnie przekazuje ją na rachunek dochodów budżetu 
państwa. 
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4. W przypadku zmiany lub uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 26 ust. 4 
ustawy, nadpłacona część opłaty podlega zwrotowi, odpowiednio w całości lub części, w 
ciągu 30 dni od zakończenia postępowania. 

5. W przypadku ustalenia, w wyniku postępowania, o którym mowa w art. 16 ust. 1a 
ustawy, że wyrób spełnia wymagania określone tą ustawą, właściwy organ zwraca opłatę z 
urzędu, w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania. 

§ 10. 1. Po przeprowadzeniu badań właściwy organ przekazuje, za pokwitowaniem, 
próbkę albo jej pozostałości kontrolowanemu. 

2. Jeżeli kontrolowany odmawia przyjęcia podlegającej zwrotowi próbki albo jej 
pozostałości bądź zwrot jest niemożliwy z innych przyczyn, próbkę albo pozostałości 
przekazuje się, za pokwitowaniem, instytucjom lub organizacjom statutowo powołanym do 
niesienia pomocy społecznej albo dokonuje się ich sprzedaży na zasadach określonych w 
przepisach odrębnych bądź przeznacza się je na cele szkoleniowe. 

3. Próbki albo ich pozostałości niebezpieczne dla życia lub zdrowia, po przeprowadzeniu 
badań, podlegają komisyjnemu zniszczeniu albo przekazaniu do utylizacji. Koszty 
zniszczenia próbki lub jej utylizacji ponosi Skarb Państwa. 

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie 
sposobu pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. 
U. Nr 130, poz. 1387). 

 § 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

       MINISTER  INFRASTRUKTURY 
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ZAŁĄCZNIKI DO ROZPORZĄDZENIA 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WZÓR 

........................... 
(pieczęć właściwego organu) 

Protokół pobrania próbki / próbki kontrolnej* nr ......... 

W dniu ..................... …………r., w ............................................................................................ 
                                                   (miejscowość) 
o godz. ...................... w ............................................................................................................... 
                       (miejsce pobrania próbki) 
kontrolujący: ................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
                (imię, nazwisko, stanowisko służbowe i numer legitymacji służbowej pobierającego próbkę) 
działający na podstawie upoważnienia/upoważnień* nr ....................... z dnia ........................ r. 
Głównego/Wojewódzkiego* Inspektora Nadzoru Budowlanego w ............................................. 
pobrał(li) do badań próbkę(i) następującego(ych) wyrobu(ów) budowlanego(ych): 

 
1 
 

Nazwa wyrobu budowlanego 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

Wielkość partii 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 
 

Ilość (masa), objętość 
pobranych 
próbek 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4 
 
 

Rodzaj, klasa, gatunek 
wyrobu 
budowlanego 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5 
 

Wartość próbki 
 

 
 

 
 

 
 

6 
 

Data produkcji 
 

 
 

 
 

 
 

7 
 
 

Termin ważności 
lub przydatności 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8 
 

Producent, importer  lub 
sprzedawca 
 

 
 

 
 

 
 

9 
 

Oznaczenie partii 
produkcyjnej 
 

 
 

 
 

 
 

10 
 

Data dostawy 
 

 
 

 
 

 
 

11 
 

Dostawca 
 

 
 

 
 

 
 

12 
 
 

Nr faktury 
lub rachunku dostawy 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

13 
 

Uwagi 
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1.  Opis sposobu pobrania i zabezpieczenia próbki(ek): 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
2.  Wyszczególnienie przepisów lub dokumentów normalizacyjnych, 
    według których próbkę pobrano i zabezpieczono: 
..................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
3.  Określenie proponowanego zakresu badań laboratoryjnych: 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................    
4.  Informacje dodatkowe: inny sposób identyfikacji partii  wyrobu budowlanego, warunki 
przechowywania:.......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
5.  Próbkę pobrano w obecności: ................................................................................................. 
................................................................. .................................................................................... 
                                      (imię, nazwisko  kontrolowanego   albo osoby przez niego upoważnionej) 
6.  Próbki kontrolnej nie pobrano z uwagi na: .............................................................................   
...................................................................................................................................................... 
7.  Omówienie poprawek: ............................................................................................................  
....................................................................................................................................................... 
8.  Kontrolowany/osoba przez niego upoważnionego* odmówił podpisania   protokołu z 
powodu:  ....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
9.  Protokół odczytano w obecności kontrolowanego/osoby przez niego upoważnionej*. 

10. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
pozostawiono    kontrolowanemu/osobie przez niego upoważnionej*. 

11. Na tym protokół zakończono i po osobistym odczytaniu  podpisano w dniu ................. r., 
o godzinie ...........  

Z upoważnienia 
Głównego/Wojewódzkiego*                          
Inspektora Nadzoru Budowlanego w 

                                                                                                          .............................. 

 ………...............................                                                               …............................... 
  (podpis kontrolowanego lub                                                                        (podpis/y pobierającego/ych próbkę) 
   osoby przez niego upoważnionej*)                                          
* Niepotrzebne skreślić. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 

WZÓR 

   ...............................................                ........................ 
 (pieczęć nagłówkowa laboratorium)                      (miejscowość, data) 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr ......... 

Nazwa badanej próbki ............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań: ................................................................. 
....................................................................................................................................................................  
Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego 
badania: 
.......................................................................................................................................................... 
A. Oznaczenie próbki 
1.  Miejsce pobrania próbki: ...................................................................................................................... 
2.  Imię i nazwisko osoby pobierającej próbkę: ….................................................................................... 
3. Data pobrania próbki:….................................. ; nr protokołu pobrania próbki: .................................... 
4.Data dostarczenia próbki: ................................; nr protokołu przyjęcia próbki: .................................... 
5.  Oznaczenie producenta: ........................................................................................................................ 
6.  Oznaczenie partii produkcyjnej: ...........................................................................................................  
7.  Termin trwałości, ważności lub przydatności*: .................................................................................... 
8.  Określenie opakowania próbki: ............................................................................................................ 
9.  Ilość wyrobu, z którego pobrano próbkę: ............................................................................................. 
10. Wielkość próbki: .................................................................................................................................. 
11. Norma lub inna specyfikacja metody lub procedury pobierania    próbek: ......................................... 
.................................................................................................................................................................... 
12. Data przeprowadzenia badania: ........................................................................................................... 
13. Miejsce przeprowadzenia badania (jeśli zostało wykonane  poza siedzibą laboratorium): ................  
....................................................................................................................................................................    
B. Wyniki badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań 
Wyniki oględzin na zgodność z wymaganiami określonymi w**:........................................... 
………….................................................................................................................................................... 
Badania fizyczno-chemiczne na zgodność z wymaganiami określonymi w**: ........................................ 
.................................................................................................................................................................... 
Inne badania na zgodność z wymaganiami określonymi w**: ...................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Ocena i interpretacje wyników badań: 
Uwagi: 
 
Powyższa ocena i interpretacje dotyczą partii wyrobu 
budowlanego, z której pobrano próbkę / dotyczą tylko badanej 
próbki*. 

         .............................                                          ............................. 
(podpis wykonującego badanie)                                                              (podpis i pieczątka imienna 
                                                                                                                                       kierownika laboratorium) 

 * Niepotrzebne skreślić. 
** Podać dokument określający wymagania.  
 



 7

UZASADNIENIE 
 
Ustawa z dnia ……………. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr …………………..) wprowadza szereg zmian w 
dotychczasowych przepisach regulujących zasady i tryb prowadzenia kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. Między innymi, zgodnie z nowym brzmieniem art. 
25 ust. 1, właściwy organom może w trakcie kontroli poddać kontrolowany wyrób budowlany 
badaniom kontrolnym w celu ustalenia, czy wyrób rzeczywiście posiada deklarowane przez 
producenta właściwości użytkowe. Badaniom kontrolnym mogą być poddawane wyroby 
budowlane zabezpieczone przed dalszym przekazywaniem na podstawie przepisu art. 22c 
zarówno u  producenta, jak i importera lub sprzedawcy. Wcześniejsza regulacja w tym 
zakresie uniemożliwiało przeprowadzenie badań kontrolnych wyrobu budowlanego 
ograniczała możliwość ich dokonywania wyłącznie do wyrobów kontrolowanych u 
producenta.  

Rozszerzenie możliwości dokonywania badań kontrolnych wyrobów budowlanych 
również u importera i sprzedawcy, wymaga nowego uregulowania  na drodze rozporządzenia, 
na podstawie delegacji zawartej w art. 27 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, spraw 
związanych z pobieraniem i badaniem próbek kontrolnych. Dotychczas sprawy te regulowane 
były przepisami rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie 
sposobu pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. 
U. Nr 130, poz. 1387). 

Projekt nowej regulacji, która zastąpi wyżej wymienione rozporządzenie, utrzymując 
wszystkie dotychczasowe merytoryczne rozstrzygnięcia w zakresie:  

− sposobu pobierania oraz badania próbki wyrobu budowlanego; 
− wzoru protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej,  
− sposobu zabezpieczenia próbek; 
− wzoru sprawozdania z badań; 
− sposobu postępowania z pozostałościami po próbkach; 
− sposobu ustalania, uiszczania i zwrotu opłaty za badania kontrolne. 

wprowadza jednocześnie niezbędne uzupełnienia i zmiany redakcyjne, odnoszące się do 
zmienionych przepisów ustawowych.  

W szczególności w projekcie rozporządzenia i w załącznikach wprowadzono zamiast 
sformułowania ”kontrolowany lub osoba go reprezentująca” zapis „kontrolowany lub osoba 
przez niego upoważniona”. W załączniku nr 1, we wzorze protokołu pobrania próbki/próbki 
kontrolnej, uwzględniono, że próbka może być pobrana od producenta, importera lub 
sprzedawcy kontrolowanego wyrobu budowlanego. Jednocześnie w § 9 ust . 5 10. wskazano 
przywołany został właściwy, po nowelizacji, przepis ustawy o wyrobach budowlanych.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie umieszczony 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 z późn. 
zm.). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1.  Cel regulacji: 
Proponowana regulacja określająca  sposób pobierania, przechowywania i badania próbek 

wyrobów budowlanych przez organy nadzoru budowlanego ma na celu dostosowanie 
istniejących przepisów w tym zakresie do zmian w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o 
wyrobach budowlanych wprowadzonych ustawą z dnia …………2010 r. o zmianie ustawy o 
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. 

2. Konsultacje społeczne: 
Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji społecznych i środowiskowych 

do następujących organizacji: Hutnicza Izba Przemysłowo–Handlowa; Konfederacja 
Pracodawców Polskich; Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”; Konfederacja Budownictwa i 
Nieruchomości; Korporacja Przedsiębiorstw Budowlanych UNI-BUD; Krajowa Izba 
Gospodarcza; Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa; Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych; Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń 
Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratunkowego; Polska Izba Inżynierów Budownictwa; Polska 
Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa; Polskie Okna i Drzwi - Związek Producentów, 
Dostawców i Dystrybutorów; Stały Przedstawiciel Kongresu Budownictwa Polskiego; 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych; 
Stowarzyszenie Producentów Betonów; Stowarzyszenie Producentów Cementu; 
Stowarzyszenie Producentów Pap; Stowarzyszenie Producentów Styropianu; Stowarzyszenie 
Producentów Wełny Mineralnej i Szklanej; Związek Pracodawców - Producentów 
Materiałów Budowlanych;. Związek Producentów Ceramiki Budowlanej i Silikatów; 
Związek Zawodowy „Budowlani”.  

3. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie: 
Przepisy rozporządzenia  będą stosowane przez organy nadzoru budowlanego w trakcie 

kontroli wyrobów budowlanych u ich producenta, jak i ich importera lub sprzedawcy. 
Przepisy te zastąpią dotychczasowe regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie sposobu pobierania i badania próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1387).  

4. Wpływ rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 
i budżety jednostek samorządu terytorialnego: 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla 
budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

5. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy: 

Przepisy przedmiotowego aktu nie będą miały bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 

6. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw: 

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i 
funkcjonowanie przedsiębiorstw, natomiast przyczyni się do poprawy efektywności działań 
kontrolnych poprzez możliwość przeprowadzania badań kontrolnych wyrobów budowlanych 
nie tylko ich producentów, ale również u importerów i sprzedawców. Pozwoli to na 
skuteczniejsze eliminowanie z rynku wyrobów budowlanych niespełniających wymagań 
ustawy, a w szczególności wyrobów nie spełniających deklarowanych parametrów.  

7. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny: 
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Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  
 

 
 


