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INFORMACJA 
O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH 

W 2019 R. 
 

Podstawy prawne (stan prawny na dzień 31.12.2019 r.) 

Sprawowanie nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu i 

udostępnianych na rynku krajowym, w tym prowadzenie kontroli wyrobów budowlanych, 

zostało uregulowane w:  

− ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266 

z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi oraz  

− ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 544) – odpowiednio w zakresie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu i udostępnianych na rynku krajowym oraz akredytacji, 

autoryzacji i notyfikacji jednostek uczestniczących w procesie oceny i weryfikacji stałości 

właściwości użytkowych  

a także w stosowanych bezpośrednio rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady:  

− Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 

89/106/EWG  (Dz. U. L 88 4.4.2011, s. 8, z późn. zm.), 

− Nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym procedury dotyczące stosowania 

niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do 

obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającym decyzję nr 3052/95/WE (Dz. 

U. L 218 z 13.8.2008, s. 30), 

− Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i 

nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i 

uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. U. L 218 z 13.8.2008, s. 21). 

 

System nadzoru rynku wyrobów budowlanych 

System nadzoru rynku, w części dotyczącej kontroli spełniania przez wyroby budowlane 

wymagań, tworzą organy nadzoru budowlanego, które zgodnie z przepisem art. 11 ustawy o 

wyrobach budowlanych są organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu i udostępnianych na rynku krajowym, w zakresie uregulowanym 

ustawą, oraz organami nadzoru rynku w rozumieniu ustawy o systemach oceny zgodności i 

nadzoru rynku, tj.: 

− Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB), 

− 16 wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego (WINB). 

Do podstawowych zadań tych organów należy kontrola wprowadzonych do obrotu lub 

udostępnianych na rynku krajowym wyrobów budowlanych, prowadzenie postępowań 

administracyjnych w tym zakresie oraz współpraca z organami celnymi a także z Prezesem 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanym dalej Prezesem UOKiK), który 

monitoruje funkcjonowanie systemu nadzoru rynku w zakresie wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu w systemie europejskim, tj. z oznakowaniem CE. 

 

Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych. 

Od początku swojego funkcjonowania ustawa o wyrobach budowlanych była kilkakrotnie 

nowelizowana, jednak najistotniejszymi zmianami było dostosowanie przepisów ustawy do 

rozporządzenia nr 305/2011, obowiązującego w całości od 1 lipca 2013 roku. Następnie, od 1 

stycznia 2017 roku wprowadzono: 

− analogiczne rozwiązania w zakresie wymagań dotyczących wyrobów nieobjętych ww. 

rozporządzeniem i wprowadzanych do obrotu w systemie krajowym, tj. z oznakowaniem 
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znakiem budowlanym do zasad ustanowionych tym rozporządzeniem (analogia systemu 

europejskiego i krajowego), 

− zmiany w przepisach karnych – nakładanie kar pieniężnych przez organ prowadzący 

postępowanie w sprawie wyrobu budowlanego niespełniającego wymagań ustawy. 

W roku 2018 nie dokonywano istotnych zmian w ustawie o wyrobach budowlanych1. W 2019 
roku jedyną zmianą w ustawie było dodanie artykułu 3a dotyczącego przetwarzania danych2. 
Ponadto, w 2019 r. dotychczasowy stan prawny ulegał zmianie na podstawie przepisów: 
1) Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 

kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku 
krajowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1230), 

2) Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 
r. poz. 1176) i Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 
października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2164) zmieniających rozporządzenie w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, 

3) Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub 
udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1337). 

 
Plan kontroli wyrobów budowlanych na 2019 r. 

Zbiorczy plan kontroli3 wyrobów budowlanych na rok 2019 przewidywał: 

− przeprowadzenie 904 kontroli planowych u podmiotów w tym 136 u producentów i 

importerów (tj. ok. 15% kontrolowanych podmiotów) oraz 768 kontroli u sprzedawców (tj. 

ok 85 % kontrolowanych podmiotów),  

− skontrolowanie 2 709 wyrobów budowlanych – w tym min. 1 896 objętych 

harmonizacją i wymagających, co do zasady, obowiązkowego oznakowania CE (tj. 

wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych) – min. 70 % 

kontrolowanych wyrobów. 

Zgodnie z przyjętym planem, jako priorytety do kontroli wskazano następujące grupy wyrobów 

budowlanych:  

1) zestawów i elementów zestawów złożonych systemów izolacji cieplnych, 
2) grup wyrobów:  

− drzwi, okna i wyroby związane, 

− membrany, 

− wyroby do izolacji cieplnej, 

− cementy, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne, 

− urządzenia do ogrzewania pomieszczeń. 

Powyższy plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na rok 2019 

uwzględniał m.in. następujące założenia:  

                                                
1 Na podstawie przepisów wprowadzających ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy 
dotyczące działalności gospodarczej, zmieniono, w art. 2 pkt 9 i art. 23a, odniesienia ustawowe – było: 
ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, jest:  ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców. Przepisy weszły w życie 30.04.2018 r.  
2 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
3 Zbiorczy plan kontroli obejmuje wyłącznie zadania wykonywane przez wojewódzkich inspektorów 
nadzoru (nie uwzględnia działań kontrolnych GINB, które stanowią uprawnienie tego organu a nie 
obowiązek, jak w przypadku WINB). 
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− prowadzenie kontroli wyrobów budowlanych przede wszystkim u sprzedawców (tj. 85 % 

wszystkich kontroli), natomiast podejmowanie kontroli planowych u producentów i 

importerów w zależności od potrzeb wynikających z oceny sytuacji na rynku, 

− skoncentrowanie i zintensyfikowanie działań kontrolnych w odniesieniu do wskazanych 

grup wyrobów budowlanych wytypowanych na podstawie analizy ryzyka jako priorytety 

kontrolne na 2019 r., 

− uwzględnienie ewentualnego dodatkowego asortymentu wyrobów przewidzianych do 

skontrolowania w 2019 roku, wynikającego z rozeznania lokalnego rynku wyrobów 

budowlanych w województwie, przy zachowaniu zasady koncentracji i intensyfikacji 

kontroli wyrobów w określonym obszarze, 

− wykorzystywanie wszystkich instrumentów prawnych przewidzianych przepisami ustawy 

o wyrobach budowlanych, w tym w szczególności w zakresie uprawnień dotyczących 

dokonywania zabezpieczenia wyrobów oraz pobierania próbek wyrobów do badań . 

 
Realizacja planu kontroli w 2019 r. – wykonanie ilościowe (WINB). 

W roku 2019 wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili 868 kontroli 

planowych co stanowiło 96 % ich zakładanej liczby. Kontrole planowe dotyczyły 2 597 

wyrobów budowlanych (96 % planu). 

Ponadto, prowadzono 374 kontroli doraźnych, tj.: 

− 232 kontroli sprawdzających (tzw. rekontroli), dotyczących 280 wyrobów, 

− 12 kontroli obowiązkowych, o których mowa w art. 30 ust. 4 ustawy o wyrobach 

budowlanych dotyczących 13 wyrobów (kontrola u producenta lub importera w 

przypadku wydania w postępowaniu wszczętym na podstawie ustaleń kontroli u 

sprzedawcy - decyzji wycofującej z obrotu lub zakazującej obrotu wyrobem 

budowlanym),  

− 10 kontroli dokonanych na wezwanie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

dotyczących 11 wyrobów, 

− 13 kontroli po negatywnych wynikach badań próbek pobranych uprzednio w trybie poza 

kontrolą – 14 wyrobów, 

− 107 kontroli innych, zrealizowanych m.in. w związku z informacjami o 

nieprawidłowościach występujących na rynku, w tym informacjami przekazanymi przez 

inne organy a także ustaleniami z kontroli budów – 119 wyrobów. 

Łącznie, kontrolami doraźnymi objęto 437 wyroby budowlane. 
 
Ogółem w 2019 roku, wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego w toku wszystkich 
1 242 kontroli (868 planowych i 374 doraźnych) skontrolowali 3 034 wyrobów 
budowlanych. 

 

Realizacja planu kontroli w 2019 r.  w obszarze zharmonizowanym (WINB). 

W 2019 roku zrealizowany został plan w zakresie liczby kontroli dotyczących wyrobów 
podlegających wymaganiom rozporządzenia Nr 305/2011, tj. przy zaplanowanych 633 
kontrolach planowych w zakresie wyrobów CE przeprowadzone zostały 790 takie kontrole4, 
co stanowi wykonanie planu na poziomie 125%. 

                                                
4 Kontrola, w toku której kontrolowano co najmniej jeden wyrób budowlany podlegający przepisom 
rozporządzenia nr 305/2011 
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Plan w zakresie kontroli wyrobów podlegających wymaganiom rozporządzenia  
Nr 305/2011 również został wykonany, tj. przy zaplanowanych 1 896 wyrobach CE 
skontrolowane zostały 2 310 takie wyroby (w toku kontroli planowych), co stanowi 
wykonanie planu na poziomie 122%. 

Ogółem w 2019 r. wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego skontrolowali, w toku  
1 096 kontroli planowych i doraźnych, 2 664 wyroby podlegające oznakowaniu CE. Liczba 
ta stanowi 88 % wszystkich skontrolowanych wyrobów. 

 
Wykonanie założeń planu kontroli w zakresie podziału podmiotowego (WINB). 

Plan kontroli na rok 2019 zakładał dywersyfikację kontroli ze względu na podmiot 
kontrolowany, tj. ok. 85% kontroli u sprzedawców wyrobów budowlanych i ok. 15% u 
producentów i importerów wyrobów. Zrealizowano:  

− 752 (z 868) kontroli planowych u sprzedawców  (87%), 

− 116 kontroli planowych u producentów i importerów,  
co oznacza, że ww. kryteria planu zostały spełnione. 

 

Działania kontrolne GINB. 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego na mocy art. 14 ust. 2 ustawy o wyrobach 
budowlanych może m.in. prowadzić kontrole planowe i doraźne. Korzystając z tego 
uprawnienia kontrolerzy działający z upoważnienia Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w roku 2019:  

− przeprowadzili 29 kontroli planowych (w tym z pobraniem próbek wyrobów u 
sprzedawców) oraz 11 kontroli doraźnych, 

− w toku ww. kontroli skontrolowali łącznie 193 wyroby budowlane (170 w toku kontroli 
planowych i 23 w doraźnych). 
  

Łączne działania kontrolne organów nadzoru budowlanego w roku 2019 (WINB+GINB): 

• kontrole rynku ogółem (planowe i doraźne) - 1 282,  

• skontrolowane wyroby budowlane ogółem  - 3 227. 

 
Zakres przeprowadzonych kontroli planowych i doraźnych (bez uwzględnienia 

rekontroli) –  w odniesieniu do skontrolowanych wyrobów budowlanych (WINB+GINB).  

W stosunku do 2 950 wyrobów skontrolowanych podczas kontroli planowych i doraźnych (z 

wyłączeniem rekontroli): 

− w 2 924 przypadkach sprawdzano prawidłowość oznakowania wyrobu oraz informacji 
towarzyszących oznakowaniu CE albo informacji dołączonej do wyrobu budowlanego 
oznakowanego znakiem budowlanym,  

− w 2 772 przypadkach kontrolowano deklarację właściwości użytkowych (albo deklarację 
zgodności wyrobu), 

− 532 wyroby sprawdzono w zakresie dokumentacji technicznej wyrobu, 

− 1 377 wyrobów skontrolowano w innym zakresie, w tym m.in. instrukcji stosowania 
wyrobu, informacji na temat bezpieczeństwa oraz informacji o substancjach zawartych w 
wyrobach (tj. informacji o której mowa w art. 6 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011). 

 

Badania próbek wyrobów budowlanych (WINB+GINB) w celu ustalenia, czy wyrób 

posiada deklarowane przez producenta właściwości użytkowe. 
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Pobieranie próbek do badań odbywać się może w dwóch trybach: 

− w toku kontroli: u sprzedawców i producentów wyrobów budowlanych (na podstawie art. 
25 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych) – w tym przypadku żeby pobrać próbkę do 
badania należy uwiarygodnić możliwość wystąpienia nieprawidłowości poprzez 
stwierdzenie okoliczności wskazanych w przepisach, 

− poza kontrolą: u sprzedawców i z wyrobów składowanych na budowie (na podstawie art. 
16 ust. 2a ustawy o wyrobach budowlanych) – bez konieczności uprzedniego stwierdzania 
nieprawidłowości formalnych, a wyniki tych badań mogą stanowić podstawę wszczęcia 
kontroli. 

W 2019 r. wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego zlecili badania próbek 253 wyrobów 
budowlanych. Dodatkowo zlecili badania 14 próbek kontrolnych. Natomiast zespoły kontrolne 
GUNB pobrały do badań próbki 18 wyrobów budowlanych i dodatkowo zlecono badania 3 
próbek kontrolnych.  

Łącznie organy nadzoru budowlanego w 2019 roku zleciły badania 288 próbek wyrobów 
budowlanych (łącznie z badaniami próbek kontrolnych). 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że 94 przebadane próbki wyrobów 
budowlanych (33% - łącznie z próbkami kontrolnymi5), nie spełniały wymagań  - a dotyczyło to 
głównie materiałów do termoizolacji, okien i drzwi, pap asfaltowych i budowlanych folii 
izolacyjnych oraz urządzeń do ogrzewania pomieszczeń.   
 

Grupa wyrobów 

% 
negatywnych 

wyników 
badań 

materiały termoizolacyjne, złożone zestawy/systemy izolacyjne  51% 

drzwi, okna  43% 

membrany, w tym stosowane w postaci płynnej, izolujące przed wodą 
lub parą wodną 

36% 

urządzenia do ogrzewania pomieszczeń 32% 

wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem 29% 

kleje budowlane  27% 

cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne 23% 

wyroby podłogowe i posadzkowe 22% 

wyroby do zbrojenia i sprężania betonu łącznie z wyrobami 
pomocniczymi 

8% 

wyroby murowe i wyroby związane 7% 

 
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych, jeżeli przeprowadzone badania 
wykazały, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych ustawą kontrolowany jest 
zobowiązany do uiszczenia opłaty stanowiącej równowartość przeprowadzonych badań. W 
2019 roku organy nadzoru budowlanego wydały 95 postanowień na podstawie art. 26 ust. 4 
ustawy o wyrobach budowlanych, które zobowiązywały kontrolowanych do uiszczenia opłaty 
stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań. 
 
Wyniki kontroli. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli wyrobów 

budowlanych w 2019 r. 

Spośród skontrolowanych (przez WINB i GINB) 2 950 wyrobów objętych kontrolami 
planowymi i doraźnymi, nie licząc rekontroli (co lepiej obrazuje sytuację na rynku), 

                                                
5 Badania próbek kontrolnych wyrobów potwierdziły niespełnienie deklarowanych właściwości w 8 przypadkach, 
natomiast 9 próbek kontrolnych uzyskało wynik pozytywny. 
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stwierdzono występowanie nieprawidłowości u 1 039 (tj. u 35 %). Oznacza to spadek o 2 
punkty procentowe udziału wyrobów nieprawidłowych w stosunku do roku wcześniejszego  i  
o 6 punktów procentowych w stosunku do kontroli sprzed dwóch lat (w 2018 r. 
nieprawidłowości stwierdzono u 37 % skontrolowanych wyrobów budowlanych a w 2017 roku 
–  odnośnie 41%). 
W wyniku przeprowadzonych kontroli, nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do: 

− 34 % wyrobów przy kontroli prawidłowości oznakowania wyrobu oraz informacji 
dołączonej do wyrobu, towarzyszącej oznakowaniu – 1 008 takich przypadków  
na 2 924 kontrole oznakowania (w 2018 – 33%),  

− 32 % wyrobów przy kontroli deklaracji właściwości użytkowych wyrobu lub krajowej 
deklaracji właściwości użytkowych – 895 takich przypadków na 2 772 kontrolowane 
deklaracje (w 2018 – 30%), 

− 32 % wyrobów przy kontroli dokumentacji technicznej dotyczącej wyrobów – 169 
przypadków na 532 kontrole dokumentacji  (w 2018 – 33%), 

− poniżej 1 % wyrobów w innych przypadkach, w tym m.in. przy kontroli w zakresie instrukcji 
stosowania wyrobu, informacji na temat bezpieczeństwa oraz informacji, o której mowa w 
art. 6 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011 – 104 takich przypadków na 1 204 kontroli  
w powyższym zakresie (w 2018 – 5%). 

 
Kontrole wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego objęły wyroby z uwzględnieniem 
grup wyrobów wskazanych w planie kontroli. 
Spośród wszystkich skontrolowanych wyrobów budowlanych najwięcej zastrzeżeń formalnych 
stwierdzono w następujących grupach wyrobów: 

1) przy wysokiej liczebności grupy (ponad 100 wyrobów): 

Grupa wyrobów 
% stwierdzonych 
nieprawidłowości 

formalnych 

drzwi, okna, bramy i powiązane z nimi okucia budowlane oraz 
wyroby uzupełniające   

57% 

wyroby podłogowe i posadzkowe 42% 

membrany, w tym stosowane w postaci płynnej, izolujące przed 
wodą lub parą wodną 

36% 

wyroby murowe i wyroby związane 34% 

wyroby gipsowe 33% 

materiały termoizolacyjne, złożone zestawy/systemy izolacyjne 25% 

kleje budowlane 24% 

cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne 12% 

 
2) przy średniej liczebności grupy (od 40 do 100 wyrobów): 

 

Grupa wyrobów 
% stwierdzonych 
nieprawidłowości 

formalnych 

urządzenia do ogrzewania pomieszczeń 59% 

rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi 

52% 

pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i wyroby pomocnicze, 
zestawy dachowe 

40% 

wyroby budowlane stykające się z wodą przeznaczoną do spożycia 
przez ludzi 

37% 

urządzenia sanitarne 29% 
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Pokontrolne działania organów. Działalność orzecznicza dotycząca postępowań 

prowadzonych w I instancji (WINB+GINB) 

Postępowanie administracyjne w sprawie wyrobu budowlanego niespełniającego wymagań 
wszczyna się z urzędu, na podstawie ustaleń kontroli (art. 16 ust. 1a ustawy o wyrobach 
budowlanych). W 2019 r. organy nadzoru budowlanego, w wyniku kontroli przeprowadzonych 
u sprzedawców, importerów i producentów, prowadziły 646 postępowań w sprawach wyrobów 
niespełniających wymagań ustawy.  Dodatkowo prowadzono: 

− 1 postępowanie na wiosek producenta – w sprawie stwierdzenia usunięcia 
nieprawidłowości bądź wycofania wyrobu z obrotu, 

− 107 postępowań w sprawie nałożenia kary pieniężnej.  
Ogółem, ww. organy działając w I instancji w wyniku prowadzonych postępowań 
administracyjnych wydały 781 decyzji i postanowień, a w szczególności:  

− 78 postanowień zakazujących dalszego przekazywania wyrobu i jednocześnie 
wyznaczających termin usunięcia określonych nieprawidłowości, 

− 65 decyzji nakazowych i zakazowych, dotyczących wycofania z obrotu wyrobu 
budowlanego albo zakazu obrotu, 

− 485 decyzji o umorzeniu postępowania, 

− 106 decyzji w sprawach kar pieniężnych 
oraz 20 innych orzeczeń (na podstawie przepisów Kpa). 

 

Podjęte działania naprawcze w celu doprowadzenie do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości lub wycofania kwestionowanych wyrobów z obrotu. 

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości w odniesieniu do określonego 
wyrobu, z inicjatywy kontrolowanych podejmowane są dobrowolne działania naprawcze, na 
różnych etapach postępowania kontrolnego lub administracyjnego, tj. np.: 

− po zakończeniu kontroli a przed wszczęciem postępowania administracyjnego, 

− przed wydaniem orzeczenia. 
W stosunku do 164 wyrobów stwierdzono dobrowolne usunięcie nieprawidłowości lub 
wycofanie wyrobu z obrotu po zakończeniu kontroli, ale przed wszczęciem postępowania 
administracyjnego. Odnotowano również 358 przypadków skutecznych działań podmiotów po 
wszczęciu postępowania administracyjnego przez organ, ale przed wydaniem pierwszego 
orzeczenia w sprawie (odpowiednio postanowienia lub decyzji). 
Osobną grupę stanowią działania naprawcze podmiotów, które doprowadziły do usunięcia 
nieprawidłowości po wydaniu przez organ postanowienia wyznaczającego termin usunięc ia 
określonych nieprawidłowości - w 2019 roku stwierdzono 61 takich przypadków. 
 
Administracyjne kary pieniężne 

Organy nadzoru budowlanego mogą nakładać kary pieniężne od 1 stycznia 2017 r. Oznacza 
to, że przepisy w tym zakresie stosuje się wyłącznie do wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu po tej dacie. W 2019 roku łącznie orzeczono kary pieniężne w 
wysokości 2 758 530 zł, z czego decyzje ostateczne dotyczyły łącznie kwoty 1 005 114 zł. 
wysokość nałożonych decyzjami ostatecznymi kar pieniężnych wyniosła 1 480 154 zł. Średni 
wymiar kary w 2019 r. wyniósł niecałe 24 tys. zł. 

W połowie przypadków złożono odwołanie od decyzji i dotyczyło to łącznej kwoty 1 753 416 
zł, z czego łączna kwota kar ustalonych w wyniku postępowań odwoławczych to 1 461 352 
zł.  Na koniec 2019 r. należności umorzone lub nieuiszczone (upomnienia, egzekucje, sprawy 
w toku) wyniosły łącznie ok 614 tys. zł. 

Administracyjne kary pieniężne nakładane były za czyny określone w rozdz. 6a ustawy o 
wyrobach budowlanych, tj. w szczególności za: 
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− wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlany nienadającego się do zamierzonego 
zastosowania w zakresie zadeklarowanych właściwości użytkowych - 3 decyzje, 

− umieszczenie oznakowania CE albo znaku budowlanego na wyrobie budowlanym, który 
nie posiadał właściwości użytkowych określonych w deklaracji właściwości użytkowych 
lub krajowej deklaracji – 96 decyzji, 

− wprowadzanie do obrotu wyrobu budowlanego bez wymaganego oznakowania – 3 
decyzje, 

− niedopełnienie obowiązku sporządzenia i przechowywania deklaracji właściwości 
użytkowych, krajowej deklaracji, dokumentacji technicznej, lub sporządzenie ich 
niezgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach – 7 decyzji, 

− brak instrukcji stosowania – 4 decyzje, 

− nieudostępnienie dokumentacji technicznej właściwemu organowi – 2 decyzje, 

− udostępnienie, przez sprzedawcę, na rynku krajowym wyrobu budowlanego, 
podlegającego obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym bez tego 
oznakowania lub bez informacji towarzyszącej temu oznakowaniu, lub do którego nie była 
dołączona lub udostępniona deklaracja właściwości użytkowych albo krajowa deklaracja 
- 1 decyzja, 

− zniszczenie próbki kontrolnej, usuwanie spod zabezpieczenia lub przechowywanie jej  w 
warunkach niezgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach – 4 decyzje. 

 
Opinie dla organów celnych 

Do obowiązków wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 

6 ustawy o wyrobach budowlanych, należy m.in. wydawanie dla organów celnych opinii o 

wyrobach budowlanych. W 2019 roku organy celne skierowały do wojewódzkich inspektorów 

nadzoru budowlanego 23 wnioski o wydanie opinii w sprawie spełniania przez wyroby 

wymagań. W następstwie tych wniosków organy nadzoru budowlanego wydały 21 opinii dla 

organów celnych, w tym 19 negatywnych. W 2 przypadkach wnioski dotyczyły wyrobów nie 

będących wyrobami budowlanymi w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych. 

Podsumowanie 

Zadania kontrolne, ujęte w Zbiorczym planie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych 
do obrotu na rok 2019, dotyczące kontroli planowych ogółem, w odniesieniu zarówno do liczby 
kontroli jak i skontrolowanych w ich toku wyrobów budowlanych - zostały wykonane na 
poziomie 96%. Zakładana rezerwa 35% na przeprowadzenie działań doraźnych została 
wykorzystana na poziomie 29%. Kontrole zostały przeprowadzone z zachowaniem założeń w 
odniesieniu do proporcji kontroli u podmiotów (producentów i u sprzedawców) oraz udziału 
kontrolowanych wyrobów z obszaru zharmonizowanego. 

Każda z grup wyrobów wskazanych jako priorytety - objęta została kontrolami. 
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Stwierdzone w toku kontroli 
nieprawidłowości formalne 
dotyczyły 35% kontrolowanych 
wyrobów. W dalszym ciągu, w 
porównaniu do lat ubiegłych 
zauważalna jest tendencja 
spadkowa w tym obszarze, 
przy czym poziom 
nieprawidłowości formalnych 
wciąż jest wysoki.  
 
 
Liczba próbek wyrobów kierowanych do badań przez organy nadzoru budowlanego w 
porównaniu do roku poprzedniego zauważalnie spadła, tj. o 27%. Przyczyny tego upatrywać 
można przede wszystkim w przeniesieniu ciężaru działań na niezbędne czynności związane z 
prowadzeniem (od 2017 r.) postępowań administracyjnych w sprawach kar pieniężnych. 
 

 
 

W porównaniu z 2018 rokiem, odsetek negatywnych wyników badań zmalał o 3 punkty 
procentowe. Po zauważalnym spadku negatywnych wyników badań w roku 2018 w stosunku 
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do lat 2016 i 2017, obecnie poziom nieprawidłowości w tym zakresie zmienił się bardzo 
nieznacznie, jednak trend spadkowy nadal się utrzymuje.  

 
 
Opracowano 
w Departamencie Wyrobów Budowlanych  
 


