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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

                     VII kadencja 
 
 
 
 
 

D O D A T K O W E      S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI INFRASTRUKTURY 

 
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo 
budowlane (druk nr 2493). 
 

Sejm na 92. posiedzeniu w dniu 13 maja 2015 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3040 do Komisji 
Infrastruktury w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 13 maja 2015r.  

wnosi: 
 
W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki: 
 

1) w art. 1 w pkt 1 w lit. d po dodawanym pkt 16 dodać pkt 17 w brzmieniu: 
„17) Krajowy Dokument Oceny – należy przez to rozumieć dokument zatwierdzony 

przez właściwego ministra, po zasięgnięciu opinii Rady, na podstawie którego 
wydaje się krajowe oceny techniczne.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: poprawki pkt 1 i 5–7 należy głosować łącznie. 
 

2) w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. 1. Organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych jest Rada Wyrobów 
Budowlanych. 

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego: 
1) powołuje i odwołuje członków Rady Wyrobów Budowlanych spośród 

osób: 



a) rekomendowanych przez izby samorządów zawodowych 
architektów i inżynierów budownictwa, organizacje zrzeszające 
producentów wyrobów budowlanych oraz osób wskazanych przez 
jednostki oceny technicznej lub 

b)  dysponujących szczególną wiedzą techniczną, ekonomiczną lub 
prawną w sprawach wyrobów budowlanych;  

2) powołuje przewodniczącego Rady Wyrobów Budowlanych spośród jej 
członków; 

3) nadaje regulamin określający organizację i tryb działania Rady 
Wyrobów Budowlanych; 

4) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, lokalnego 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 
roczne sprawozdanie z działalności Rady Wyrobów Budowlanych. 

3. W posiedzeniach Rady Wyrobów Budowlanych bierze udział 
przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

4. Członkom Rady Wyrobów Budowlanych nie przysługuje wynagrodzenie z 
tytułu udziału w pracach i w posiedzeniach Rady Wyrobów Budowlanych 
oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegów.”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

3) w art. 1 w pkt 6 w lit. d ust. 5a nadać brzmienie: 
„5a. Kopię krajowej deklaracji dostarcza się lub udostępnia w wersji papierowej 

lub elektronicznej odbiorcy z każdym wyrobem udostępnianym na rynku 
krajowym.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

4) w art. 1 w pkt 7 dot. art. 9:  
a) ust. 7 i 8 nadać brzmienie: 

„7. Krajową ocenę techniczną uchyla jednostka, która ją wydała, z własnej 
inicjatywy albo na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem wnioskodawcy, w 
przypadku niepotwierdzenia w trakcie stosowania wyrobu budowlanego 
pozytywnej oceny jego właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych 
charakterystyk, określonych w wydanej krajowej ocenie technicznej lub 
dokonania zmiany przepisów w tym zakresie. 

8. Jednostki, o których mowa w ust. 2, prowadzą wykaz wydanych i wykaz 
uchylonych krajowych ocen technicznych oraz przekazują niezwłocznie 
Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informację o wydanej oraz 
uchylonej krajowej ocenie technicznej, która zawiera: 

1) numer krajowej oceny technicznej; 
2) nazwę wyrobu budowlanego; 
3) określenie wnioskodawcy; 
4) określenie rodzaju wyrobu budowlanego, jego typu i zamierzonego 

zastosowania; 
5) wskazanie okresu ważności krajowej oceny technicznej lub datę jej 

uchylenia.”, 
b) w ust. 10 pkt 4 nadać brzmienie: 



„4) postępowanie w sprawie wydania, zmiany lub przedłużenia terminu ważności 
krajowej oceny technicznej prowadzone było w sposób możliwie najmniej 
uciążliwy dla wnioskodawcy oraz uwzględniało innowacyjność wyrobu 
budowlanego objętego krajową oceną techniczną, podstawy naukowe i wiedzę 
praktyczną związaną z oceną właściwości użytkowych wyrobu budowlanego;”, 

c) ust. 17 nadać brzmienie: 
„17. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi wykaz 
jednostek, o których mowa w ust. 2, oraz zamieszcza go w Biuletynie Informacji 
Publicznej.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

5) w art. 1 w pkt 7 dot. art. 9 po ust. 3 dodać ust. 3a i 3b w brzmieniu: 
„3a. Rada w terminie 1 miesiąca od zgłoszenia wniosku, zatwierdza Krajowy Dokument 

Oceny lub odmawia jego zatwierdzenia z podaniem przyczyny. 
3b. Rada może wycofać lub znowelizować Krajowy Dokument Oceny na wniosek 

Jednostki Oceny Technicznej lub w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 9.”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
6) w art. 1 w pkt 7 dot. art. 9 ust. 5 nadać brzmienie: 

„5. Krajową ocenę techniczną wydaje się w oparciu o Krajowy Dokument Oceny, po 
przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania krajowej oceny technicznej na 
podstawie oceny właściwości użytkowych i zamierzonego zastosowania 
zidentyfikowanego wyrobu budowlanego, potwierdzonych, w zależności od 
potrzeb, badaniami i/lub obliczeniami, w uzasadnionych przypadkach metodami 
zharmonizowanymi, uwzględniając przepisy odrębne, w tym techniczno-budowlane 
oraz zasady wiedzy technicznej.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

7) w art. 1 w pkt 7 dot. art. 9 po ust. 5 dodać ust. 5a i 5b w brzmieniu: 
„5a. Postępowanie w sprawie wydawania krajowej oceny technicznej obejmuje w 

szczególności: 
a) ustalenie poziomu lub klasy właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w 

oparciu o metody badawcze przywołane w Krajowym Dokumencie Oceny, 
b) ustalenie zamierzonego zastosowania wyrobu w oparciu o ustalone poziomy i 

klasy właściwości użytkowych w oparciu o Krajowy Dokument Oceny, 
c) ustalenie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w 

oparciu o Krajowy Dokument Oceny oraz zamierzonego zastosowania. 
5b. Krajowy Dokument Oceny zawiera co najmniej: 

1) ogólny opis grupy wyrobów budowlanych; 
2) wykaz zasadniczych charakterystyk istotnych ze względu na zamierzone 

zastosowanie wyrobu budowlanego; 
3) określenie metod oceny wyrobu przez wyrób znormalizowanej metody badań i/lub 

obliczeń lub opisanie nieznormalizowanych metod badań i/lub obliczeń do oceny 
właściwości użytkowych odnoszących się do zasadniczych charakterystyk i 
zamierzonego zastosowania, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy 
technicznej; 

4) ustalenie wymaganych poziomów i/lub klasa właściwości użytkowych w 
odniesieniu do zamierzonego zastosowania; 

5) wymagania dla zakładowej kontroli produkcji; 



6) przywołanie znormalizowanych metod badań lub opis nieznormalizowanych 
metod badawczych; 

7) zasady wyboru obiektu badawczego do badań przy ustalaniu właściwości 
użytkowych wyrobu do zamierzonego zastosowania; 

8) określanie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w 
zależności od zamierzonego zastosowania.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

8) w art. 1 w pkt 7 dot. art. 9 po ust. 5b dodać ust. 5c w brzmieniu: 
„5c. Badania, obliczenia, oględziny, opinie ekspertów lub inne dokumenty są 

przygotowywane przez jednostki bezstronne oraz niepowiązane organizacyjnie lub 
kapitałowo z wnioskodawcą.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

9) w art. 1 skreślić pkt 8; 
– KP PO 

– przyjąć 
Uwaga: poprawki pkt 9, 12 i 13 należy głosować łącznie. 

 
10) w art. 1 w pkt 16 dot. art. 16 ust. 2a nadać brzmienie: 

„2a. Właściwy organ, na zasadach określonych w art. 25 ust. 2–6, w celu ustalenia czy 
wyrób budowlany posiada deklarowane właściwości użytkowe, może pobierać 
nieodpłatnie próbki wyrobu budowlanego u sprzedawcy oraz z wyrobów 
budowlanych składowanych na terenie budowy oraz zlecać ich badanie. Wyniki 
badań próbek wyrobu budowlanego mogą stanowić podstawę wszczęcia kontroli.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

11) w art. 1 pkt 22 nadać brzmienie: 
„22) w art. 26: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Właściwy organ może zlecić badanie pobranych próbek wyrobu 

budowlanego lub próbek kontrolnych akredytowanemu laboratorium, albo 
– w przypadku, gdy żadne laboratorium nie posiada akredytacji w zakresie 
kontrolowanego wyrobu budowlanego – laboratorium właściwej 
przedmiotowo jednostki oceny technicznej lub laboratorium właściwej 
przedmiotowo krajowej jednostki oceny technicznej. Badanie próbki 
kontrolnej przeprowadza się na wniosek kontrolowanego.”, 

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
„7. Wyniki badań próbek, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor 

Nadzoru Budowlanego publikuje, w formie komunikatu, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

12) w art. 1 pkt 29 nadać brzmienie: 
„29) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu: 

„Art. 35a. Kto:  



1) udostępnia na rynku wyrób budowlany bez oznakowania CE lub bez 
znaku budowlanego, lub bez informacji towarzyszącej tym znakom, 

2) nie sporządza lub sporządza w sposób nieprawidłowy deklarację 
właściwości użytkowych lub krajową deklarację, 

3) umieszcza w sposób nieprawidłowy oznakowanie CE lub znak budowlany 
na wyrobie budowlanym, 

4) nie sporządza dokumentacji technicznej  
– podlega karze grzywny.”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

13) art. 3 i art. 4 nadać brzmienie: 
„Art. 3. 1. Wyroby budowlane, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy 

wymienionej w art. 1, wprowadzone do obrotu ze znakiem 
budowlanym przed dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa 
w art. 1 pkt 5–7, mogą być udostępniane na rynku krajowym po tym 
dniu.  

2. Dla wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy 
wymienionej w art. 1, producent może sporządzić krajową deklarację 
właściwości użytkowych na podstawie krajowej deklaracji zgodności 
wydanej przed dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w 
art. 1 pkt 5–7.  

3. Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie przepisów, 
o których mowa w art. 1 pkt 5–7, mogą być wykorzystywane jako 
krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat. 

Art. 4. Do kontroli wyrobów budowlanych i postępowań administracyjnych w 
sprawach wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy 
wymienionej w art. 1, wprowadzonych do obrotu ze znakiem budowlanym 
przed dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 1 pkt 5–7, 
stosuje się przepisy dotychczasowe.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

14) art. 8 nadać brzmienie: 
„Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

art. 1 pkt 5–8, które wchodzą w życie po upływie 15 miesięcy od dnia 
ogłoszenia.”. 

– KP PO 
– przyjąć 

 
 
 

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. 
 
 

                            Sprawozdawca                                           Przewodniczący   Komisji 

 

    /-/ Krystyna Sibińska                                         /-/ Stanisław Żmijan 
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	D O D A T K O W E      S P R A W O Z D A N I E
	KOMISJI INFRASTRUKTURY
	1) w art. 1 w pkt 1 w lit. d po dodawanym pkt 16 dodać pkt 17 w brzmieniu:
	– KP PiS
	Uwaga: poprawki pkt 1 i 5–7 należy głosować łącznie.
	2) w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) art. 3 otrzymuje brzmienie:
	„Art. 3. 1. Organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych jest Rada Wyrobów Budowlanych.
	2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
	1) powołuje i odwołuje członków Rady Wyrobów Budowlanych spośród osób:
	a) rekomendowanych przez izby samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, organizacje zrzeszające producentów wyrobów budowlanych oraz osób wskazanych przez jednostki oceny technicznej lub
	b)  dysponujących szczególną wiedzą techniczną, ekonomiczną lub prawną w sprawach wyrobów budowlanych;

	2) powołuje przewodniczącego Rady Wyrobów Budowlanych spośród jej członków;
	3) nadaje regulamin określający organizację i tryb działania Rady Wyrobów Budowlanych;
	4) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa roczne sprawozdanie z działalności Rady Wyrobów Budowlanych.

	3. W posiedzeniach Rady Wyrobów Budowlanych bierze udział przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
	4. Członkom Rady Wyrobów Budowlanych nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach i w posiedzeniach Rady Wyrobów Budowlanych oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegów.”;”;


	– KP PO
	3) w art. 1 w pkt 6 w lit. d ust. 5a nadać brzmienie:
	„5a. Kopię krajowej deklaracji dostarcza się lub udostępnia w wersji papierowej lub elektronicznej odbiorcy z każdym wyrobem udostępnianym na rynku krajowym.”;

	– KP PO
	4) w art. 1 w pkt 7 dot. art. 9:
	a) ust. 7 i 8 nadać brzmienie:
	„7. Krajową ocenę techniczną uchyla jednostka, która ją wydała, z własnej inicjatywy albo na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem wnioskodawcy, w przypadku niepotwierdzenia w trakci...
	8. Jednostki, o których mowa w ust. 2, prowadzą wykaz wydanych i wykaz uchylonych krajowych ocen technicznych oraz przekazują niezwłocznie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informację o wydanej oraz uchylonej krajowej ocenie technicznej, która...
	1) numer krajowej oceny technicznej;
	2) nazwę wyrobu budowlanego;
	3) określenie wnioskodawcy;
	4) określenie rodzaju wyrobu budowlanego, jego typu i zamierzonego zastosowania;
	5) wskazanie okresu ważności krajowej oceny technicznej lub datę jej uchylenia.”,


	b) w ust. 10 pkt 4 nadać brzmienie:
	„4) postępowanie w sprawie wydania, zmiany lub przedłużenia terminu ważności krajowej oceny technicznej prowadzone było w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla wnioskodawcy oraz uwzględniało innowacyjność wyrobu budowlanego objętego krajową oceną tec...

	c) ust. 17 nadać brzmienie:
	„17. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi wykaz jednostek, o których mowa w ust. 2, oraz zamieszcza go w Biuletynie Informacji Publicznej.”;


	– KP PO
	5) w art. 1 w pkt 7 dot. art. 9 po ust. 3 dodać ust. 3a i 3b w brzmieniu:
	– KP PiS
	6) w art. 1 w pkt 7 dot. art. 9 ust. 5 nadać brzmienie:
	„5. Krajową ocenę techniczną wydaje się w oparciu o Krajowy Dokument Oceny, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania krajowej oceny technicznej na podstawie oceny właściwości użytkowych i zamierzonego zastosowania zidentyfikowanego wyrobu bud...
	– KP PiS
	7) w art. 1 w pkt 7 dot. art. 9 po ust. 5 dodać ust. 5a i 5b w brzmieniu:
	– KP PiS
	8) w art. 1 w pkt 7 dot. art. 9 po ust. 5b dodać ust. 5c w brzmieniu:
	– KP PiS
	9) w art. 1 skreślić pkt 8;
	– KP PO
	Uwaga: poprawki pkt 9, 12 i 13 należy głosować łącznie.
	10) w art. 1 w pkt 16 dot. art. 16 ust. 2a nadać brzmienie:
	„2a. Właściwy organ, na zasadach określonych w art. 25 ust. 2–6, w celu ustalenia czy wyrób budowlany posiada deklarowane właściwości użytkowe, może pobierać nieodpłatnie próbki wyrobu budowlanego u sprzedawcy oraz z wyrobów budowlanych składowanych n...

	– KP PiS
	11) w art. 1 pkt 22 nadać brzmienie:
	„22) w art. 26:
	a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Właściwy organ może zlecić badanie pobranych próbek wyrobu budowlanego lub próbek kontrolnych akredytowanemu laboratorium, albo – w przypadku, gdy żadne laboratorium nie posiada akredytacji w zakresie kontrolowanego wyrobu budowlanego – laboratori...

	b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
	„7. Wyniki badań próbek, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego publikuje, w formie komunikatu, w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.”;”;



	– KP PO
	12) w art. 1 pkt 29 nadać brzmienie:
	„29) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:
	„Art. 35a. Kto:
	1) udostępnia na rynku wyrób budowlany bez oznakowania CE lub bez znaku budowlanego, lub bez informacji towarzyszącej tym znakom,
	2) nie sporządza lub sporządza w sposób nieprawidłowy deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację,
	3) umieszcza w sposób nieprawidłowy oznakowanie CE lub znak budowlany na wyrobie budowlanym,
	4) nie sporządza dokumentacji technicznej
	– podlega karze grzywny.”;”;


	– KP PO
	13) art. 3 i art. 4 nadać brzmienie:
	„Art. 3. 1. Wyroby budowlane, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, wprowadzone do obrotu ze znakiem budowlanym przed dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 1 pkt 5–7, mogą być udostępniane na rynku krajowym po ty...
	2. Dla wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, producent może sporządzić krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie krajowej deklaracji zgodności wydanej przed dniem wejścia w życie przepisów, o któ...
	3. Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 1 pkt 5–7, mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat.

	Art. 4. Do kontroli wyrobów budowlanych i postępowań administracyjnych w sprawach wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, wprowadzonych do obrotu ze znakiem budowlanym przed dniem wejścia w życie przepisów, o k...

	– KP PO
	14) art. 8 nadać brzmienie:
	„Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 5–8, które wchodzą w życie po upływie 15 miesięcy od dnia ogłoszenia.”.

	– KP PO


