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PLAN KONTROLI  

WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU  
NA ROK 2008 

 

 
Plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, 

przewidzianych do przeprowadzenia w roku 2008 (tabela 1), obejmuje kontrole 
planowe, które będą realizowane przez 16 wojewódzkich inspektorów nadzoru 
budowlanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). W planie kontroli na rok 2008  
nie przewidziano prowadzenia kontroli planowych przez Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 

 
Niniejszy plan kontroli sporządzono uwzględniając:  
 

• określony przepisem art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o wyrobach budowlanych 
obowiązek przedstawiania Prezesowi UOKiK do zaopiniowania okresowych 
planów kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy  (tj. oznakowanych CE), i w związku 
z powyŜszym konieczność uwzględnienia wymagań przepisów o systemie oceny 
zgodności w zakresie sposobu planowania kontroli ww. wyrobów,  

• plany kontroli sporządzone przez wojewódzkich inspektorów nadzoru 
budowlanego i przedłoŜone, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o wyrobach 
budowlanych, Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego  
do zatwierdzenia,  

• wytyczne Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (przekazane 
wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego pismem z dnia 22.10.2007r., 
znak: DWB/INN/032/4/07) dotyczące zasad ustalania wojewódzkich rocznych 
planów kontroli na rok 2008.  

  
 
Plan kontroli wyrobów budowlanych (tabela 1) ustala strukturę kontroli  

w ujęciu przedmiotowo-podmiotowym, określając:  
1) liczbę planowanych kontroli i liczbę wyrobów budowlanych objętych 

kontrolami, zaleŜnie od systemu wprowadzania wyrobów budowlanych  
do obrotu, 

2) planowane zakresy kontroli.  

 

1. Liczba planowanych kontroli.  



  

Przy ustaleniu planowanej liczby kontroli u podmiotów uwzględniono: 

• ilość kontroli przyjętych w planach kontroli przez wojewódzkich inspektorów 
nadzoru budowlanego; 

• odnośnie planów sporządzonych przez 6 wojewódzkich inspektorów nadzoru 
budowlanego zaproponowano wprowadzenie korekt celem wyrównania 
dysproporcji w przyjętych ilościach kontroli (w jednym przypadku zmniejszono 
ilość planowych kontroli), przy uwzględnieniu: 

− aktualnego potencjału kontrolnego i ilości przyznanych etatów  
dla poszczególnych wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego  
na wykonywanie zadań organu nadzoru rynku wyrobów budowlanych,  

− przyjętego załoŜenia, Ŝe jeden obliczeniowy zespół kontrolny określony  
na podstawie ww. uśrednionych danych, powinien przeprowadzić w miesiącu 
średnio nie mniej niŜ 3,5 kontroli (razy 10 miesięcy) oraz, Ŝe kontrole ujęte  
w planie stanowią 70% potencjału kontrolnego inspektoratu (pozostałe  
30% będą stanowiły kontrole doraźne, tj. pozaplanowe); 

• w przypadku konieczności przeprowadzenia znacznie wyŜszej ilości kontroli 
doraźnych niŜ ww. szacunkowe 30 % obliczeniowego potencjału kontrolnego 
organu, przewiduje się moŜliwość zmniejszenia przez wojewódzkiego inspektora 
nadzoru budowlanego ilości wykonania kontroli planowych. Wszystkie kontrole, 
zarówno planowe jak i doraźne, są uwzględniane w rocznym sprawozdaniu.  
Ich łączna liczba w takim przypadku nie moŜe być mniejsza niŜ wynikająca  
z ww. załoŜeń ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli. 

 

2. Struktura kontroli w ujęciu przedmiotowo-podmiotowym  

a) Priorytety do kontroli na rok 2008.  

Grupy wyrobów budowlanych oznakowanych CE (lub CE i znakiem 
budowlanym), które mają być kontrolowane przez wszystkich wojewódzkich 
inspektorów nadzoru budowlanego - zgodnie z przekazanymi danymi w rocznym 
planie kontroli do zaopiniowania przez Prezesa UOKiK: 

 

1. wyroby do budowy dróg; 
2. stałe urządzenia gaśnicze; 
3. wyroby prefabrykowane z betonu; 
4. drzwi i okna; 
5. wyroby do izolacji cieplnej; 
6. kominy i przewody kominowe; 
7. urządzenia sanitarne; 
8. cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne; 
9. wyroby do wznoszenia murów; 
10. płytki i płyty ceramiczne; 
11. domieszki i dodatki do betonu, zaprawy i zaczynu oraz wyroby do 

zabezpieczenia i ochrony betonu; 
12. kleje budowlane; 
13. urządzenia grzewcze. 

 

Prowadzenie kontroli oznakowanych CE wyrobów budowlanych z ww. grup zostaje 
wskazane wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego przez Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy o 



  

wyrobach budowlanych, jako tzw. priorytety do kontroli na rok 2008 w zakresie 
wyrobów oznakowanych CE. 

W zakresie wyrobów budowlanych podlegających oznakowaniu znakiem 
budowlanym, zatwierdzone grupy wyrobów budowlanych do kontroli spośród 
wskazanych w przedłoŜonych wojewódzkich rocznych planach kontroli oraz grupy 
wyrobów dodatkowo wskazane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy o wyrobach budowlanych (spośród 
wyrobów zaproponowanych do objęcia kontrolami pismem z dnia 22.10.2007 r. znak: 
DWB/INN/032/4/07) – zawiera załącznik.  

 

b) Rodzaj kontrolowanych wyrobów budowlanych w zaleŜności  
od rodzaju systemu wprowadzania wyrobów do obrotu. 

ZałoŜono, Ŝe co najmniej 25% skontrolowanych wyrobów budowlanych 
przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego powinny stanowić wyroby 
budowlane produkowane według specyfikacji zharmonizowanych, oznakowane CE 
(lub CE i B). W zaleŜności od sytuacji na ryku lokalnym, część wojewódzkich 
inspektorów nadzoru budowlanego zaplanowała i wykona wyŜszy procentowo udział 
wyrobów budowlanych oznakowanych CE w odniesieniu do wszystkich wyrobów 
objętych kontrolami. 

 

c) Rodzaje podmiotów, u których prowadzone będą kontrole 

Przy ustalaniu proporcji kontroli planowanych u producentów  
i u sprzedawców, podobnie jak w latach ubiegłych, przyjęto wykonanie większej 
ilości kontroli u sprzedawców (średnio blisko 80 %) wszystkich kontroli planowych. 
Kontrole planowe u producentów będą realizowane głównie: 

− jako kontrole włączane do planu w wyniku rozpatrzenia róŜnego rodzaju 
informacji o nieprawidłowościach (informacje od konsumentów, informacje  
z kontroli u sprzedawców itp.),  

− ponadto przewiduje się realizowanie kontroli u producentów tych wyrobów 
budowlanych, które nie są sprzedawane w sklepach, a od producentów trafiają 
bezpośrednio do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 
Jako rodzaje sprzedawców, wskazywanych przez wojewódzkich inspektorów 

nadzoru budowlanego do przeprowadzenia planowej kontroli u sprzedawcy, 
uwzględniani będą w szczególności: 
 

− super- i hipermarkety, 

− podmioty zajmujące się dystrybucja wyrobów budowlanych, 

− importerzy. 
 

Jako zalecane do uwzględniania przy typowaniu wyrobów budowlanych  
i podmiotów do kontroli (zarówno producentów jak i sprzedawców)  
przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, wskazuje się następujące 
dodatkowe kryteria: 

• wyniki i wnioski z uprzednich kontroli planowych i doraźnych; 



  

• informacje wskazujące na moŜliwość niespełnienia przez wyroby budowlane 
wymagań ustawy o wyrobach budowlanych, w tym w szczególności dotyczące 
wyrobów importowanych, przekazane od nabywców, firm, wykonawców robót 
budowlanych, uŜytkowników obiektów;  

• informacje uzyskane od organów nadzoru budowlanego, na temat 
nieprawidłowości dotyczących wyrobów budowlanych, stwierdzonych podczas 
kontroli na budowach; 

• informacje o uchyleniu lub uniewaŜnieniu wydanych certyfikatów zgodności i 
certyfikatów zakładowej kontroli produkcji (informacja o ww. certyfikatach 
dostępna jest m.in. w systemie SNRWB) 

• wyroby, dla których wycofano dotychczasowe normy krajowe w związku 
wprowadzeniem norm zharmonizowanych i/lub upływem okresów przejściowych 
dla ww. norm. 

 
Jako zadanie do wykonania w 2008 r. Główny Inspektor Nadzoru 

Budowlanego poleca objęcie płyt i płytek ceramicznych kontrolami prowadzonymi 
u wszystkich sprzedawców, u których będą realizowane kontrole (jeŜeli w ofercie 
handlowej posiadają przedmiotowe wyroby). 
Zakres kontroli powinien obejmować co najmniej prawidłowość oznakowania 
wyrobów oraz ustalenie producenta wyrobów budowlanych. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości - informacje o powyŜszym przekazywane będą do 
właściwego organu, z uwagi na siedzibę lub miejsce zamieszkania producenta 
kwestionowanego wyrobu albo jego importera – celem przeprowadzenia kontroli. 

 
Planuje się ponadto wprowadzenie do planu kontroli na rok 2008 

dodatkowego zadania, polegającego na przeprowadzeniu kontroli u określonej 
liczby podmiotów wskazanych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
w wyniku analizy wyników przeprowadzonych badań ankietowych na targach 
BUDMA 2008. 
 
3. Zakres kontroli. 

Przyjęto, Ŝe kontrola oznakowania jest dokonywana we wszystkich 
przypadkach kontrolowanych wyrobów budowlanych (zarówno u sprzedawców,  
jak i producentów) natomiast kontrola dokumentacji u wszystkich producentów. 
Badania wyrobów nie są planowane i będą stosowane odpowiednio  
do potrzeb (w uzasadnionych przypadkach). Niemniej wskazuje się na potrzebę 
pobierania próbek wyrobów do badań, gdy jest to zasadne.  

 
W trakcie przygotowania planu kontroli wykorzystano przesłanki 

przekazywane wcześniej przez Radę Wyrobów Budowlanych. 
 

 

 

 

 

 



  

Zbiorczy plan kontroli wyrobów budowlanych na rok 2 008  
(dane liczbowe) 

Liczba planowanych kontroli 

liczba kontroli u podmiotów wyrobów 

u producenta (P) u sprzedawcy (S) 
liczba 

kontrolowanyc
h wyrobów 

zakres planowanych kontroli 

L
p. Województwo ogółem 

liczba  
kontroli 

u 
podmio
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(lub CE i B) 
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(lub CE i 
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ogółe
m 

liczba 
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ów  
( u   

P+S) 
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budowlan
e  
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ane CE 
(lub CE i 

B) 
min. 25% 
x liczba 
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ania 
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oznakow
ania CE 

kontrola 
dokumen

tacji 

w tym 
dokumen
tacji dot. 
oznakow
ania CE 

badanie 
wyrobu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 DOLNOŚLĄSKIE 69 10 4 6 59 15 44 207 52 207 52 30 12 wg potrzeb 

2 
KUJAWSKO-
POMORSKIE 58 10 3 7 48 36 12 170 42 170 42 30 9 wg potrzeb 

3 LUBELSKIE 80 10 3 7 70 17 53 240 60 240 60 30 9 wg potrzeb 

4 LUBUSKIE 55 10 4 6 45 15 30 170 43 170 43 30 12 wg potrzeb 

5 ŁÓDZKIE 62 20 6 14 42 12 30 210 60 210 60 60 18 wg potrzeb 

6 MAŁOPOLSKIE 75 15 4 11 60 15 45 240 60 240 60 45 12 wg potrzeb 

7 MAZOWIECKIE 75 15 4 11 60 15 45 240 60 240 60 45 12 wg potrzeb 

8 OPOLSKIE 56 15 4 11 41 20 21 180 80 180 80 45 12 wg potrzeb 

9 PODKARPACKIE 56 12 3 9 44 20 24 168 60 168 60 36 9 wg potrzeb 

1
0 

PODLASKIE 56 16 4 12 40 10 30 210 56 210 56 48 12 wg potrzeb 

1
1 

POMORSKIE 50 8 4 4 42 17 25 165 60 165 60 24 12 wg potrzeb 



  

1
2 

ŚLĄSKIE 85 25 5 20 60 15 45 270 75 270 75 75 15 wg potrzeb 

1
3 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 56 12 6 6 44 18 26 168 42 168 42 36 18 wg potrzeb 

1
4 

WARMIŃSKO-
MAZURSKIE 56 12 4 8 44 10 34 170 50 170 50 36 12 wg potrzeb 

1
5 

WIELKOPOLSKIE 84 26 7 19 58 15 43 270 95 270 95 78 21 wg potrzeb 

1
6 

ZACHODNIOPOMO
RSKIE 62 12 3 9 50 13 37 205 51 205 51 36 9 wg potrzeb 

1
7 Ogółem WINB-y 1035 228 68 160 807 263 544 3283 946 3283 946 684 204 wg 

potrzeb 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Załącznik  
do planu kontroli na rok 2008 

 

 

Grupy wyrobów budowlanych 

podlegających oznakowaniu znakiem budowlanym 

do objęcia kontrolami w 2008 roku 

 

1. DOLNOŚLĄSKI WINB 

• wyroby wskazane w rocznym wojewódzkim planie kontroli, zatwierdzone przez 
GINB 

− drzwi i okna; 
− urządzenia sanitarne; 

− wyroby prefabrykowane z betonu; 

− kleje budowlane; 

− wyroby do wznoszenia murów; 

− metalowe wyroby konstrukcyjne. 

• wyroby wprowadzone do planu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy 
− stal zbrojeniowa i spręŜająca do betonu; 

− stałe urządzenia gaśnicze; 

− wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby 
ogniochronne; 

− wyroby podłogowe i posadzkowe, w tym w szczególności płyty i płytki ceramiczne. 

 

2. KUJAWSKO- POMORSKI WINB 

• wyroby wskazane w rocznym wojewódzkim planie kontroli, zatwierdzone przez 
GINB 

− metalowe wyroby konstrukcyjne; 

− stal zbrojeniowa i spręŜająca do betonu; 

− wyroby do budowy dróg; 



  

− wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby 
ogniochronne; 

− wyroby prefabrykowane z betonu; 

− drzwi i okna; 

− urządzenia sanitarne; 

− domieszki i dodatki do betonu, zaprawy i zaczynu oraz wyroby do zabezpieczenia i 
ochrony betonu; 

− wyroby do wznoszenia murów; 

− wyroby podłogowe i posadzkowe, w tym w szczególności płyty i płytki ceramiczne; 

− wyroby do pokryć dachowych; 

− kleje budowlane. 
 

3. LUBELSKI WINB 

• wyroby wskazane w rocznym wojewódzkim planie kontroli, zatwierdzone przez 
GINB 

− metalowe wyroby konstrukcyjne; 

− stal zbrojeniowa i spręŜająca do betonu; 

− wyroby do pokryć dachowych; 

− stałe urządzenia gaśnicze; 

− wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby 
ogniochronne; 

− drzwi i okna; 

− urządzenia sanitarne; 

− urządzenia grzewcze. 

• wyroby wprowadzone do planu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy 
− wyroby do wznoszenia murów, w tym w szczególności wyroby z betonu i produkowane 

fabrycznie zaprawy; 

− wyroby podłogowe i posadzkowe, w tym w szczególności płyty i płytki ceramiczne. 

 

4. LUBUSKI WINB 

• wyroby wskazane w rocznym wojewódzkim planie kontroli, zatwierdzone przez 
GINB 

− wyroby prefabrykowane z betonu; 

− drzwi i okna; 

− wyroby do pokryć dachowych – dachówki ceramiczne. 

• wyroby wprowadzone do planu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy 
− metalowe wyroby konstrukcyjne; 

− stal zbrojeniowa i spręŜająca do betonu; 

− stałe urządzenia gaśnicze; 

− wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby 
ogniochronne; 

− wyroby podłogowe i posadzkowe, w tym w szczególności płyty i płytki ceramiczne; 

− wyroby do wznoszenia murów, w tym w szczególności wyroby z betonu i produkowane 
fabrycznie zaprawy; 

− wyroby do kanalizacji. 

 

5.ŁÓDZKI WINB 



  

• wyroby wprowadzone do planu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy 
− metalowe wyroby konstrukcyjne; 

− stal zbrojeniowa i spręŜająca do betonu; 

− wyroby do budowy dróg; 

− stałe urządzenia gaśnicze; 

− wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby 
ogniochronne; 

− wyroby prefabrykowane z betonu; 

− domieszki i dodatki do betonu, zaprawy i zaczynu oraz wyroby do zabezpieczenia i 
ochrony betonu; 

− wyroby do wznoszenia murów, w tym w szczególności wyroby z betonu i produkowane 
fabrycznie zaprawy; 

− wyroby podłogowe i posadzkowe, w tym w szczególności płyty i płytki ceramiczne; 

− wyroby do pokryć dachowych. 

 

6. MAŁOPOLSKI WINB 

• wyroby wskazane w rocznym wojewódzkim planie kontroli, zatwierdzone przez 
GINB 

− metalowe wyroby konstrukcyjne; 

− stal zbrojeniowa i spręŜająca do betonu; 

− wyroby do budowy dróg; 

− stałe urządzenia gaśnicze; 

− wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby 
ogniochronne; 

− wyroby prefabrykowane z betonu; 

− drzwi i okna. 

• wyroby wprowadzone do planu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy 
− wyroby do wznoszenia murów, w tym w szczególności wyroby z betonu i produkowane 

fabrycznie zaprawy; 

− wyroby podłogowe i posadzkowe, w tym w szczególności płyty i płytki ceramiczne; 

− wyroby do pokryć dachowych. 

7. MAZOWIECKI WINB 

• wyroby wskazane w rocznym wojewódzkim planie kontroli, zatwierdzone przez 
GINB 

− wyroby do budowy dróg; 

− drzwi i okna; 

− urządzenia sanitarne; 

− membrany. 

• wyroby wprowadzone do planu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy 
− metalowe wyroby konstrukcyjne; 

− stal zbrojeniowa i spręŜająca do betonu; 

− stałe urządzenia gaśnicze; 

− wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby 
ogniochronne; 

− wyroby do wznoszenia murów, w tym w szczególności wyroby z betonu i produkowane 
fabrycznie zaprawy; 

− wyroby podłogowe i posadzkowe, w tym w szczególności płyty i płytki ceramiczne. 

 



  

8. OPOLSKI WINB 

• wyroby wskazane w rocznym wojewódzkim planie kontroli, zatwierdzone przez 
GINB 

− drzwi i okna; 

− wyroby do kanalizacji. 

• wyroby wprowadzone do planu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy 
− metalowe wyroby konstrukcyjne; 

− stal zbrojeniowa i spręŜająca do betonu; 

− stałe urządzenia gaśnicze; 

− wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby 
ogniochronne; 

− wyroby prefabrykowane z betonu; 

− wyroby do wznoszenia murów, w tym w szczególności wyroby z betonu i produkowane 
fabrycznie zaprawy; 

− wyroby podłogowe i posadzkowe, w tym w szczególności płyty i płytki ceramiczne; 

− wyroby do pokryć dachowych. 

 

9. PODKARPACKI WINB 

• wyroby wskazane w rocznym wojewódzkim planie kontroli, zatwierdzone przez 
GINB 

− metalowe wyroby konstrukcyjne; 

− stal zbrojeniowa i spręŜająca do betonu; 

− wyroby do budowy dróg; 

− stałe urządzenia gaśnicze; 

− wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby 
ogniochronne; 

− wyroby prefabrykowane z betonu; 

− drzwi i okna; 

− kominy i przewody kominowe; 

− urządzenia sanitarne; 

− wyroby do wznoszenia murów; 

− wyroby podłogowe i posadzkowe, w tym w szczególności płyty i płytki ceramiczne; 

− kleje budowlane; 

− urządzenia grzewcze; 

− wyroby gipsowe. 
 
 
 

10. PODLASKI WINB 

• wyroby wskazane w rocznym wojewódzkim planie kontroli, zatwierdzone przez 
GINB 

− metalowe wyroby konstrukcyjne; 

− stal zbrojeniowa i spręŜająca do betonu; 

− wyroby do budowy dróg; 

− stałe urządzenia gaśnicze; 

− wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby 
ogniochronne; 

− wyroby prefabrykowane z betonu; 

− drzwi i okna; 



  

− wyroby do izolacji cieplnej; 

− kominy i przewody kominowe; 

− urządzenia sanitarne; 

− cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne; 

− domieszki i dodatki do betonu, zaprawy i zaczynu oraz wyroby do zabezpieczenia i 
ochrony betonu; 

− wyroby do wznoszenia murów; 

− wyroby podłogowe i posadzkowe, w tym w szczególności płyty i płytki ceramiczne; 

− wyroby do pokryć dachowych; 

− kleje budowlane; 

− urządzenia grzewcze. 
 

11. POMORSKI WINB 

• wyroby wskazane w rocznym wojewódzkim planie kontroli, zatwierdzone przez 
GINB 

− stal zbrojeniowa i spręŜająca do betonu; 

− drzwi i okna; 

− urządzenia sanitarne; 

− wyroby do wznoszenia murów;  

− płyty i płytki ceramiczne; 

− wyroby do pokryć dachowych. 

• wyroby wprowadzone do planu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy 
− metalowe wyroby konstrukcyjne; 

− stałe urządzenia gaśnicze; 

− wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby 
ogniochronne; 

− wyroby prefabrykowane z betonu. 

 

12. ŚLĄSKI WINB 

• wyroby wskazane w rocznym wojewódzkim planie kontroli, zatwierdzone przez 
GINB 

− wyroby prefabrykowane z betonu – stropowe, ścienne;  

− drzwi i okna; 

− wyroby do pokryć dachowych; 

− papy asfaltowe; 

− folie do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej; 

− wyroby budowlane z kamienia naturalnego. 

• wyroby wprowadzone do planu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy 
− metalowe wyroby konstrukcyjne; 

− stal zbrojeniowa i spręŜająca do betonu; 

− stałe urządzenia gaśnicze; 

− wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz ogniochronne; 

− wyroby do wznoszenia murów, w tym w szczególności wyroby z betonu i produkowane 
fabrycznie zaprawy; 

− wyroby podłogowe i posadzkowe, w tym w szczególności płyty i płytki ceramiczne. 

13. ŚWIĘTOKRZYSKI WINB 

• wyroby wskazane w rocznym wojewódzkim planie kontroli, zatwierdzone przez 
GINB 



  

− drzwi i okna; 

− wyroby do pokryć dachowych, świetliki dachowe, okna połaciowe oraz wyroby 
pomocnicze; 

− wyroby do wykańczania ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów; 

− złoŜone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi; 

− zestawy do wykonywania okładzin ścian zewnętrznych; 

− pokrycia wodochronne do ścian i podłóg pomieszczeń mokrych. 

• wyroby wprowadzone do planu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy 
− metalowe wyroby konstrukcyjne; 

− stal zbrojeniowa i spręŜająca do betonu; 

− stałe urządzenia gaśnicze; 

− wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby 
ogniochronne; 

− wyroby do wznoszenia murów, w tym w szczególności wyroby z betonu i produkowane 
fabrycznie zaprawy; 

− wyroby podłogowe i posadzkowe, w tym w szczególności płyty i płytki ceramiczne. 

 

14. WARMIŃSKO-MAZURSKI WINB 

• wyroby wskazane w rocznym wojewódzkim planie kontroli, zatwierdzone przez 
GINB 

− metalowe wyroby konstrukcyjne; 

− stal zbrojeniowa i spręŜająca do betonu; 

− wyroby do budowy dróg; 

− prefabrykowane elementy betonowe i ścienne i stropowe; 

− drzwi i okna z kształtowników PCV i aluminiowych; 

− elementy murowe ceramiczne; 

− wyroby podłogowe i posadzkowe; 

− wyroby do pokryć dachowych – papy asfaltowe, blachy powlekane i dachówki. 

• wyroby wprowadzone do planu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy 
− stałe urządzenia gaśnicze; 

− wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby 
ogniochronne; 

− wyroby do wznoszenia murów – wykonane z betonu i produkowane fabrycznie zaprawy. 

 

15. WIELKOPOLSKI WINB 

• wyroby wskazane w rocznym wojewódzkim planie kontroli, zatwierdzone przez 
GINB 

− stal zbrojeniowa i spręŜająca do betonu; 

− stałe urządzenia gaśnicze; 

− wyroby prefabrykowane z betonu; 

− wyroby do izolacji cieplnej; 

− kominy i przewody kominowe; 

− cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne; 

− domieszki i dodatki do betonu, zaprawy i zaczynu oraz wyroby do zabezpieczenia i 
ochrony betonu; 

− wyroby do wznoszenia murów; 

− wyroby podłogowe i posadzkowe, w tym w szczególności płyty i płytki ceramiczne; 

− wyroby do pokryć dachowych. 

• wyroby wprowadzone do planu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy 



  

− wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby 
ogniochronne. 

 

16. ZACHODNIOPOMORSKI WINB 

• wyroby wskazane w rocznym wojewódzkim planie kontroli, zatwierdzone przez 
GINB 

− metalowe wyroby konstrukcyjne; 

− stal zbrojeniowa i spręŜająca do betonu; 

− wyroby do budowy dróg; 

− drzwi i okna; 

− urządzenia sanitarne. 

• wyroby wprowadzone do planu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy 
− stałe urządzenia gaśnicze; 

− wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby 
ogniochronne; 

− wyroby do wznoszenia murów, w tym w szczególności wyroby z betonu i produkowane 
fabrycznie zaprawy; 

− wyroby podłogowe i posadzkowe, w tym w szczególności płyty i płytki ceramiczne; 

− wyroby do pokryć dachowych. 

 

 

 

 


