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Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. 

 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych  

oraz ustawy o systemie oceny zgodności 

(druk nr 383) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 

ustawy o systemie oceny zgodności zmierza dostosowania prawa polskiego do 

wspólnotowego porządku prawnego. 

W dniu 24 kwietnia 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 

zharmonizowane warunki do wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 

dyrektywę Rady 89/106/EWG. Określa ono warunki wprowadzania do obrotu lub 

udostępniania na rynku Unii Europejskich wyrobów budowlanych, zastępując dotychczasową 

regulację w tym zakresie, zawartą w dyrektywie 89/106/ EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w 

sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw 

Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.  

Od dnia 1 lipca 2013 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia 305/2011 

ustanawiające obowiązek powołania przez państwa członkowskie jednostek oceny 

technicznej (JOT) i stworzenia europejskiej organizacji JOT. 

Jednostki oceny technicznej JOT zastąpią dotychczasowe jednostki upoważnione do 

wydawania aprobat europejskich, a organizacja JOT - zastąpi EOTA (europejską organizację 

aprobat).  

W związku ze zmianą stanu prawnego w ramach wspólnotowego porządku prawnego 

w art. 1 w pkt 1 noweli wskazano, że ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu lub 

udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku oraz określa 

właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków 

wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011. 
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Poprzez odesłanie do rozporządzenia 305/2011 zdefiniowano także pojęcia wyrobu 

budowlanego, sprzedawcy oraz wprowadzenia do obrotu. 

W art. 5 w ust. 1 ustawy wskazano, że wyrób budowlany objęty normą 

zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, może być 

wprowadzony do obrotu wyłącznie z zachowaniem przepisów rozporządzenia Nr 305/2011. 

Zgodnie z dodawanymi do ustawy o wyrobach budowlanych art. 6a i art. 6b, ocenę i 

monitorowanie jednostek notyfikowanych prowadzić Polskie Centrum Akredytacji. 

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa wyznaczy, w drodze decyzji, jednostki oceny technicznej 

(JOT), o których mowa w rozporządzeniu Nr 305/2011, upoważnione do wydawania 

europejskich ocen technicznych dla grup wyrobów budowlanych oraz będzie monitorował 

działania i kompetencje wyznaczonych jednostek. 

Decyzja o wyznaczeniu JOT wydawana będzie na wniosek instytutu badawczego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 

spełniającego wymagania dla jednostek oceny technicznej, określone w Załączniku IV Tabela 

2 do rozporządzenia Nr 305/2011. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 43. posiedzeniu w dniu 13 czerwca b.r. pochodziła 

z przedłożenia poselskiego.  

Projektem zajmowała się w Sejmie Komisja Infrastruktury. Przyjęto wszystkie 

spośród poprawek zgłoszonych do ustawy w drugim czytaniu.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 421 posłów, przy jednym głosie przeciw i dwóch 

wstrzymujących się.  

 

 Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Maciej Telec 

główny legislator 


