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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 
 

o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych  
oraz ustawy o systemie oceny zgodności 

 
(druk nr 383) 

 
 
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O WYROBACH BUDOWLANYCH (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881, z późn. zm.) 

[Art. 1. 
Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania organów 
administracji publicznej w tej dziedzinie.] 

<Art. 1. 
1. 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 
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania 
do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. 
Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5), zwanego dalej „rozporządzeniem Nr 305/2011”. 

2. Do akredytacji, autoryzacji i notyfikacji jednostek uczestniczących w procesie oceny 
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu i udostępnionych na rynku stosuje się odpowiednio 
przepisy rozdziału 3 oraz art. 38-39b, art. 40l, art. 40m, art. 43a, art. 43b i art. 44 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2010 r. Nr 138, 
poz. 935, z późn. zm.).> 

 
Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
[1) wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na 

stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań 
podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41);] 
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<1) wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym 
mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011;> 

2) aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od 
spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 
budowlany jest stosowany; 

3) europejskiej aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, 
uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w 
których wyrób jest stosowany, wydaną zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej; 

4) krajowej deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta 
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny 
z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną; 

5) znaku budowlanym - należy przez to rozumieć zastrzeżony znak wskazujący 
zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany 
jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną; 

6) producencie - należy przez to rozumieć także upoważnionego przedstawiciela 
producenta; 

[7) sprzedawcy - należy przez to rozumieć podmiot przekazujący innemu podmiotowi 
wyrób budowlany wprowadzony do obrotu, w celu jego dalszego przekazania bądź 
zastosowania w obiekcie budowlanym;] 

<7) sprzedawcy – należy przez to rozumieć dystrybutora, o którym mowa w art. 2 
pkt 20 rozporządzenia Nr 305/2011;> 

8) właściwym organie - należy przez to rozumieć organy nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości, określonej w art. 11, 13 i 14; 

9)  kontrolowanym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, 
poz. 1095, z późn. zm.), u którego prowadzi się kontrolę wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu[.]<;> 

<10) wprowadzeniu do obrotu – należy przez to rozumieć wprowadzenie do obrotu, 
o którym mowa art. 2 pkt 17 rozporządzenia Nr 305/2011, i udostępnienie na 
rynku, o którym mowa w art. 2 pkt 16 rozporządzenia Nr 305/2011, w 
odniesieniu do rynku krajowego.> 

 
[Art. 5. 

1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 
jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
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2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3)  oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do niniejszej ustawy, albo 

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. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom 
technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po 
dokonaniu stosownej oceny zgodności. 

3. Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do niniejszej ustawy. 
4.  Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz 
norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych 
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej 
"wytycznymi do europejskich aprobat technicznych", których zakres przedmiotowy 
obejmuje wyroby budowlane, podlegające obowiązkowi oznakowania CE. 

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy określić normy zharmonizowane i 
wytyczne do europejskich aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje 
wyroby budowlane mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa, mając na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym 
zakresie.] 

<Art. 5. 
1. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego 

europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z 
rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa załącznik II do 
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 uchylające 
rozporządzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 

2. Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres 
koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla 
którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony 
do obrotu, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do ustawy. 

3. Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych 
specyfikacji technicznych, może być udostępniony na rynku krajowym, jeżeli został 
legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego 
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właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez 
obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z 
wyrobem budowlanym udostępnionym na rynku krajowym przekazuje się 
informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami 
państwa, w którym wyrób został wprowadzony do obrotu, instrukcje  stosowania  i  obsługi 
oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten 
stwarza podczas stosowania i użytkowania.> 

 
[Art. 6. 

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej 
ustawy, do którego mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 80, poz. 
718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631), 
przewidujące takie oznakowanie, wskazuje, że wyrób budowlany spełnia wymagania 
zasadnicze, określone w tych przepisach.] 

 
<Art. 6a. 

Ocenę i monitorowanie jednostek notyfikowanych prowadzi Polskie Centrum 
Akredytacji. 

Art. 6b. 
1. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wyznaczy, w drodze decyzji, 
jednostki oceny technicznej (JOT), o których mowa w art. 29 rozporządzenia Nr 
305/2011, upoważnione do wydawania europejskich ocen technicznych dla grup 
wyrobów budowlanych wymienionych w Załączniku IV Tabela 1 do tego 
rozporządzenia, oraz monitoruje działania i kompetencje wyznaczonych jednostek, 
w tym spełnienie obowiązku określonego w art. 30 ust. 2 rozporządzenia Nr 
305/2011. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek instytutu badawczego w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 
(Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) 
spełniającej wymagania dla jednostek oceny technicznej, określone w Załączniku IV 
Tabela 2 do rozporządzenia Nr 305/2011. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 
1) oznaczenie instytutu badawczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych składającego wniosek, jego siedzibę i 
adres; 

2) określenie zakresu przedmiotowego wniosku poprzez wskazanie grup wyrobów 
budowlanych wymienionych w załączniku IV Tabela 1 do rozporządzenia Nr 
305/2011. 

4. Do wniosku dołącza się informacje i dokumenty potwierdzające spełnienie 
wymagań, o których mowa w ust. 2, stosownie do zakresu przedmiotowego wniosku. 

5. Decyzja, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 
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1) oznaczenie jednostki oceny technicznej oraz siedzibę i adres tej jednostki; 
2) zakres właściwości jednostki oceny technicznej poprzez wskazanie grup 

wyrobów budowlanych, o których mowa w ust. 1. 
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w drodze decyzji, ogranicza 
zakres właściwości albo uchyla decyzję, o której mowa w ust. 1, w przypadku 
stwierdzenia, że jednostka oceny technicznej przestała spełniać wymagania, o 
których mowa w ust. 2.> 

 
Art. 7. 

[1. Przy dokonywaniu oceny zgodności, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować 
następujące metody: 

1) wstępne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone 
przez producenta lub notyfikowaną jednostkę; 

2) badanie próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta 
lub notyfikowaną jednostkę, zgodnie z ustalonym planem badań; 

3) badanie sondażowe próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, w obrocie 
handlowym lub na budowie, prowadzone przez producenta lub notyfikowaną 
jednostkę; 

4) badanie przez producenta lub notyfikowaną jednostkę próbek z partii przygotowanej 
do wysłania albo dostarczonej odbiorcy; 

5) wewnętrzną (zakładową) kontrolę produkcji; 
6) wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji przez 

notyfikowaną jednostkę; 
7) dozorowanie, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji przez notyfikowaną 

jednostkę.] 
<1. Przy dokonywaniu oceny zgodności, o której mowa w art. 8 ust. 1, można stosować 

następujące metody:  
1) wstępne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone 

przez producenta lub akredytowaną jednostkę; 
2) badanie próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzone przez 

producenta lub akredytowaną jednostkę, zgodnie z ustalonym planem badań; 
3) badanie sondażowe próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, w obrocie 

handlowym lub na budowie, prowadzone przez producenta lub akredytowaną 
jednostkę; 

4) badanie przez producenta lub akredytowaną jednostkę próbek z partii 
przygotowanej do wysłania albo dostarczonej odbiorcy; 

5) wewnętrzną (zakładową) kontrolę produkcji; 
6) wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji 

przez akredytowaną jednostkę; 
7) dozorowanie, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji przez 

akredytowaną jednostkę.> 
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[2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1) systemy oceny zgodności, z zastosowaniem metod, o których mowa w ust. 1, 
wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów oznakowaniem CE, uwzględniając 
odpowiednie wymagania Unii Europejskiej; 

2) polskie jednostki organizacyjne upoważnione do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakres i formę aprobat, tryb ich udzielania, uchylania lub zmiany oraz 
sposób ustalania odpłatności, mając na uwadze, że jednostki wydające europejskie 
aprobaty techniczne powinny: 

a) uzależniać pozytywną ocenę przydatności wyrobu do zamierzonego 
zastosowania w budownictwie od spełnienia przez obiekt budowlany, w którym 
stosuje się ten wyrób, wymagań podstawowych, 

b) dokonywać oceny przydatności wyrobu w oparciu o podstawy naukowe i wiedzę 
praktyczną, 

c) zapewniać podejmowanie bezstronnych rozstrzygnięć, 
d) dokonywać analiz danych w sposób zapewniający uzyskanie wyważonej oceny. 

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wykaz: 

1) mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie: europejskich 
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, 
wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów; 

2) jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych 
do wydawania europejskich aprobat technicznych; 

3) wytycznych do europejskich aprobat technicznych, mając na uwadze stosowne 
ustalenia w tym zakresie Komisji Europejskiej, opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Wspólnot Europejskich oraz publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej; 

4) wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.] 
 

Art. 8. 
[1. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, z 

zastrzeżeniem ust. 2-4, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, 
krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena 
zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 
przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań 
podstawowych.] 

<1. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jeżeli 
producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego 
upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo 
aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu 
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budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie 
przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.> 

2. Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie przy użyciu metod 
sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany 
dalej "regionalnym wyrobem budowlanym", może być oznakowany znakiem 
budowlanym, na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

3. O uznaniu, że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka, w 
drodze decyzji, na wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru 
budowlanego. 

4. Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest 
dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu decyzji, o której mowa w ust. 3, oraz wydaniu, 
przez producenta, na jego wyłączną odpowiedzialność, oświadczenia, że wyrób 
budowlany został wytworzony w sposób, o którym mowa w ust. 2, i nadaje się do 
stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

[5. Producent jest obowiązany do przechowywania krajowej deklaracji zgodności i innych 
dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu wyrobu budowlanego, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3.] 

<5. Producent jest obowiązany do przechowywania krajowej deklaracji zgodności i 
innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu wyrobu budowlanego, 
o którym mowa w art. 5 ust. 2.> 

6.  Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposoby: 

1) deklarowania zgodności wyrobów budowlanych; 
2) znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym. 

7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, określa się w szczególności: 
1) tryb deklarowania zgodności oraz wymagane systemy oceny zgodności dla 

poszczególnych grup wyrobów, mając na uwadze metody, o których mowa w art. 7 
ust. 1; 

2) zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności; 
3) zakres informacji dołączanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem 

budowlanym. 
 

Art. 10. 
[1. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 

budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej 
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał 
oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z 
przepisami.] 

<1. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
budowlane, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1, wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że 
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.> 
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2. Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać opis 
rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą 
projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki 
jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję 
obsługi i eksploatacji. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 
1) nazwę i adres wydającego oświadczenie; 
2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 
3) identyfikację dokumentacji technicznej; 
4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz 

przepisami; 
5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być 

zastosowany; 
6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 

 
Art. 14. 

1. Do obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy: 
1) prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych; 
2) zatwierdzanie wojewódzkich rocznych planów kontroli; 
[3) przedstawianie Prezesowi UOKiK do zaopiniowania okresowych planów kontroli 

wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 1; 

4) sporządzanie i przekazywanie Prezesowi UOKiK rocznych sprawozdań z 
przeprowadzonych kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1;] 

<3) przedstawianie Prezesowi UOKiK do zaopiniowania okresowych planów 
kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych, o których mowa w 
art. 5 ust. 1; 

4) sporządzanie i przekazywanie Prezesowi UOKiK rocznych sprawozdań z 
przeprowadzonych kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych, 
o których mowa w art. 5 ust. 1;> 

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[.]<;> 
<7) prowadzenie punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych, o 

którym mowa w art. 10 rozporządzenia Nr 305/2011.> 
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może: 

1) sporządzać roczne plany kontroli; 
2) prowadzić kontrole planowe i doraźne; 
3) zlecać badania pobranych, w toku kontroli, próbek wyrobów budowlanych. 
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3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może wezwać wojewódzkiego inspektora 
nadzoru budowlanego do: 

1) udziału w prowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2; 
2) przeprowadzenia doraźnej kontroli w określonym zakresie; 
3) wprowadzenia do wojewódzkiego rocznego planu kontroli określonych zadań. 

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa 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 tych informacji 
- mając na uwadze potrzebę monitorowania systemu kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. 

 
Art. 16. 

[1. Właściwy organ wszczyna kontrolę z urzędu, a w przypadku wyrobów budowlanych, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, również na wniosek Prezesa UOKiK.] 

<1. Właściwy organ wszczyna kontrolę z urzędu, a w przypadku wyrobów 
budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1, również na wniosek Prezesa UOKiK.> 

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

2.  Właściwy organ lub osoba działająca z jego upoważnienia, zwane dalej "kontrolującym", 
mają prawo wstępu na teren budowy, teren obiektów i do pomieszczeń, w których 
znajdują się wyroby budowlane i dokumenty objęte zakresem kontroli. 

2a. Na zasadach określonych w art. 25 ust. 2-6, można pobierać próbki wyrobu budowlanego 
z wyrobów budowlanych składowanych na terenie budowy, jeżeli budowa prowadzona 
jest w ramach działalności gospodarczej inwestora lub obiekt budowlany jest wznoszony 
w celu wprowadzenia go do obrotu. Wyniki badań próbek wyrobu budowlanego mogą 
stanowić podstawę do wszczęcia kontroli. 

[3. W kontroli prowadzonej przez właściwy organ, a dotyczącej wyrobów budowlanych, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, może uczestniczyć pracownik Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, upoważniony przez Prezesa UOKiK, za zgodą organu 
prowadzącego kontrolę, lub przedstawiciel właściwego organu państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, do czynności 
którego stosuje się przepisy niniejszego rozdziału dotyczące osoby kontrolującej.] 

<3. W kontroli prowadzonej przez właściwy organ, a dotyczącej wyrobów 
budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1, może uczestniczyć pracownik Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, upoważniony przez Prezesa UOKiK, za 
zgodą organu prowadzącego kontrolę, lub przedstawiciel właściwego organu 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 
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Europejskim Obszarze Gospodarczym, do czynności którego stosuje się przepisy 
niniejszego rozdziału dotyczące osoby kontrolującej.> 

 
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 technicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 

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

ust. 1, 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) przedstawienia 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 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 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; 
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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: 
1) umożliwić kontrolującemu dokonanie czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 

5; 
2) potwierdzić zgodność kopii dokumentów z oryginałami. 

 
Art. 19. 

1. Informacje uzyskane przez właściwy organ w trakcie kontroli lub postępowania 
administracyjnego nie podlegają ujawnieniu, jeżeli przekazujący je wskaże przyczynę, z 
powodu której wnioskuje o ich nieujawnienie. 

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. 

[3. Jeżeli zachodzi potrzeba ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1 lub 2, oraz 
dowodów uzyskanych w trakcie kontroli lub postępowania administracyjnego, właściwy 
organ lub Prezes UOKiK - w przypadku wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 
ujawni je w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia podjętych rozstrzygnięć.] 

<3. Jeżeli zachodzi potrzeba ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1 lub 2, 
oraz dowodów uzyskanych w trakcie kontroli lub postępowania administracyjnego, 
właściwy organ lub Prezes UOKiK – w przypadku wyrobów, o których mowa w art. 
5 ust. 1, ujawni je w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia podjętych rozstrzygnięć.> 

 
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,] 
<2) umieszcza oznakowanie CE albo znak budowlany na wyrobie budowlanym, 

który nie spełnia wymagań określonych odpowiednio w przepisach 
rozporządzenia Nr 305/2011 albo przepisach niniejszej ustawy,> 

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. 



- 12 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 
[ZAŁĄCZNIK Nr 2 

WZÓR OZNAKOWANIA CE 

Wzór  
Objaśnienia: 

1. Oznakowanie ma postać symbolu w postaci stylizowanych liter "CE". 
2. W przypadku zmniejszania lub powiększania oznakowania należy zachować proporcje 

przyjęte na podanym wyżej rysunku. 
3. Poszczególne elementy oznakowania CE powinny mieć taki sam wymiar pionowy; 

wymiar ten nie może być mniejszy niż 5 mm.] 
 

 

 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI (Dz. U. 2010 r. 

Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) 

Art. 1. 
1. Ustawa określa: 

1) zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi 
wymaganiami dotyczącymi wyrobów; 

2)  szczegółowe warunki i tryb udzielania akredytacji; 
3)  zasady i tryb autoryzacji jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz 

laboratoriów, a także sposób zgłaszania Komisji Europejskiej i państwom 
członkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek i laboratoriów; 

4)  zadania Polskiego Centrum Akredytacji jako krajowej jednostki akredytującej w 
rozumieniu art. 2 pkt 11 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 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, 
str. 30), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 765/2008"; 
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5)  zasady działania systemu kontroli wyrobów zgodnie z ramami nadzoru rynku 
ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008. 

2.  Przepisów ustawy nie stosuje się do wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów 
medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do 
implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), z zastrzeżeniem art. 24 i 25 ustawy z dnia 20 
maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 

2a.  (uchylony). 
[3. Przepisów art. 7, art. 13 ust. 1 i 2, art. 40, art. 40b-40k, art. 41-41c i art. 45-47c 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 114, poz. 760). 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.).] 

3a. Kontrola ciśnieniowych urządzeń transportowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1671, z późn. zm.) prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, z 
uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów rozdziału 6 niniejszej ustawy. 

4. Do oceny zgodności wyrobów będących wyposażeniem morskim w rozumieniu ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93, poz. 899), akredytacji, 
autoryzacji oraz notyfikacji, kontroli spełniania przez wyposażenie morskie wymagań i 
postępowania w zakresie wyposażenia morskiego niezgodnego z wymaganiami stosuje 
się odpowiednio przepisy art. 4, art. 5 pkt 1, 2, 4-13 i 15-17, art. 6 ust. 3, art. 15-36 i art. 
38-44 ustawy, z zastrzeżeniem zmian wynikających z ustawy o wyposażeniu morskim. 

5.  Kontrola ciśnieniowych urządzeń transportowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
19 sierpnia z 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367) 
prowadzona jest zgodnie z przepisami tej ustawy, z uwzględnieniem zmian wynikających 
z przepisów rozdziału 6 ustawy. 

 


