
Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. 

Rozdział 1 Przepisy ogólne 

Nowelizacja wprowadza definicje:  

„wprowadzania do obrotu”, „wycofania z obrotu”, „udostępniania na rynku krajowym”, 

„zasadniczych charakterystyk”, właściwości użytkowych wyrobu budowlanego”, 

„zamierzonego zastosowania”, o których mowa  w art. 2  w rozporządzeniu nr 305/2011  

oraz zmienia nazwy dokumentów i procedur towarzyszących wprowadzaniu do obrotu 

wyrobów oznakowanych  znakiem budowlanym: m.in.  

-„aprobaty techniczne” zostaną zastąpione „krajowymi ocenami technicznymi”,  

-„krajowe deklaracje zgodności” zastąpią „krajowe deklaracje właściwości użytkowych” , 

-„system oceny zgodności” będzie zastąpiony „systemem oceny i weryfikacji stałości 

właściwości użytkowych”. 

Art. 3. 

Zmianie ulega tryb powoływania i funkcjonowania Rady Wyrobów Budowlanych,  organu 

opiniodawczo - doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach 

wyrobów budowlanych. 

Rozdział  2  Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych wg znowelizowanej 

ustawy o wyrobach budowlanych 

Nowe brzmienie 

Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku 

krajowym, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie 

odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, 

że jego właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym, w których ma on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie 

podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane. 

Art. 5. 

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

europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku 

krajowym 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 2008r. 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). 

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 lub 



udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego 

wzór określa załącznik nr 1 do ustawy. 

3. Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 

technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być 

udostępniany 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 oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 

podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 

określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się 

informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w 

którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje 

obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób 

stwarza podczas stosowania i użytkowania. 

Art. 8 

ust 1. Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza się na wyrobie budowlanym, dla 

którego producent sporządził, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację 

właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, zwaną dalej „krajową deklaracją”. 

Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie z 

właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną, należy odnieść 

do tych zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie podstawowych 

wymagań przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. 

Informacje o właściwościach użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do 

zasadniczych charakterystyk tego wyrobu można podać wyłącznie, o ile zostały określone w 

krajowej deklaracji. 

ust.1a. Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie 

budowlanym producent ponosi odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi 

właściwościami użytkowymi, wymaganiami określonymi w niniejszej ustawie oraz w 

przepisach odrębnych, mającymi zastosowanie do tego wyrobu. 

ust.5a. Kopię krajowej deklaracji dostarcza się lub udostępnia w wersji papierowej lub 

elektronicznej odbiorcy z każdym wyrobem udostępnianym na rynku krajowym.  

ust.5b. Wraz z krajową deklaracją dostarcza się lub udostępnia kartę charakterystyki lub 

informacje o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa odpowiednio 

w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 

Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady 

(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 

76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. 

Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem REACH. 

 



 

Art. 8 ust. 8 (dodany) ( do dnia 1 stycznia 2017 r.) 

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia : 

- sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz krajowe 

systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, biorąc 

pod uwagę Załącznik V do rozporządzenia Nr 305/2011 oraz art. 36 i art. 37 tego 

rozporządzenia;  

- grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji oraz 

właściwe dla tych grup krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 

wyrobów budowlanych, biorąc pod uwagę Tabelę 1 Załącznika IV do rozporządzenia Nr 

305/2011 oraz inne wyroby budowlane o szczególnym znaczeniu dla spełniania 

podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, a także wpływ wyrobu budowlanego lub 

grupy wyrobów budowlanych na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekt 

budowlany, w którym te wyroby są stosowane, oraz ustalenia Komisji Europejskiej dotyczące 

systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych dla poszczególnych grup 

wyrobów budowlanych i ich zastosowań; 

- wzór i treść krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz sposób jej dostarczania lub 

udostępniania odbiorcy, biorąc pod uwagę zawartość deklaracji właściwości użytkowych oraz 

zasady jej dostarczania określone w art. 6 oraz w art. 7 rozporządzenia Nr 305/2011; 

- sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym oraz zakres informacji 

towarzyszących temu znakowi, biorąc pod uwagę zasady i warunki umieszczania 

oznakowania CE określone w rozporządzeniu Nr 305/2011. 

Art. 9 

Zmieniony zostanie sposób wydawania, zmian, przedłużania i uchylania krajowych ocen 

technicznych (wydawanych dla wyrobów nie objętych normami zharmonizowanymi i dla 

których nie ustanowiono Polskich Norm), tj.: krajowe oceny techniczne będą wydawane przez 

krajowe jednostki oceny technicznej, wyznaczone przez ministra właściwego do spraw 

budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa albo wyznaczone przez ten sam organ instytuty badawcze. Krajowe oceny 

techniczne wydawane będą podobnie jak dotychczas aprobaty techniczne na okres pięciu lat. 

Rozdział 2a (dodany): art. 10a znowelizowanej ustawy o wyrobach budowlanych – 

obowiązki producentów wyrobów budowlanych -  ważne – nowe przepisy wejdą w życie 

od dnia 1 stycznia 2017 r. 

Znowelizowane przepisy określają wymagania, które powinien spełnić producent, aby mógł 

oznakować wyrób znakiem budowlanym przy wprowadzaniu go do obrotu lub udostępnianiu 

na rynku krajowym oraz obowiązki sprzedawców i importerów wyrobów budowlanych. 

1. Producent sporządza krajową deklarację oraz dokumentację techniczną zawierającą istotne 

elementy związane z wymaganym krajowym systemem oceny i weryfikacji stałości 

właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.  



2. Producent umieszcza na wyrobie budowlanym lub jego etykiecie znak budowlany, 

informacje towarzyszące, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 8, oraz 

dodatkową informację umożliwiającą identyfikację wyrobu budowlanego.  

3. W przypadku gdy wielkość lub charakter wyrobu budowlanego uniemożliwiają 

umieszczenie na nim informacji, o których mowa w ust. 2, informacje te producent umieszcza 

na opakowaniu lub w dokumentach towarzyszących temu wyrobowi. 

4. Producent wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza lub 

udostępnia dokumenty określone w art. 8 ust. 5a i 5b, a także w stosownych przypadkach 

dostarcza instrukcje stosowania, instrukcje obsługi lub informacje dotyczące zagrożenia dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób budowlany stwarza podczas stosowania  

i użytkowania. 

5. Informacje, dokumenty i instrukcje, (…) sporządza się w języku polskim.  

6. Producent w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych:  

1) prowadzi ewidencję:  

a) skarg,  

b) wyrobów budowlanych niespełniających wymagań określonych w niniejszej ustawie,  

c) wyrobów budowlanych wycofanych z obrotu lub z użytkowania;  

2) informuje sprzedawców o wyrobach budowlanych wycofanych z obrotu lub z 

użytkowania, 

8. Producent przechowuje krajową deklarację oraz związaną z nią dokumentację techniczną 

przez okres co najmniej 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego. 

 

Rozdział 2a (dodany) art. 10c znowelizowanej ustawy o wyrobach budowlanych – 

obowiązki importerów wyrobów budowlanych – ważne- nowe przepisy wejdą w życie od 

dnia 1 stycznia 2017 r. 

Określono obowiązki importerów wyr. bud. 

1. Importer wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, może wprowadzić do 

obrotu lub udostępniać na rynku krajowym wyłącznie wyroby budowlane, które spełniają 

wymagania określone w niniejszej ustawie.  

2. Importer zapewnia, aby w czasie, gdy ponosi on odpowiedzialność za wyrób budowlany, 

warunki jego przechowywania lub transportu nie wpływały niekorzystnie na jego zgodność  

z krajową deklaracją i z innymi wymaganiami określonymi w niniejszej ustawie.  

3. Importer umieszcza na wyrobie budowlanym swoją nazwę lub zastrzeżony znak towarowy 

oraz swój adres kontaktowy.  

4. W przypadku gdy wielkość lub charakter wyrobu budowlanego uniemożliwiają 

umieszczenie na nim informacji, o których mowa w ust. 3, importer umieszcza wymagane 

informacje na opakowaniu lub w dokumentach towarzyszących temu wyrobowi.  



5. Importer przechowuje kopię krajowej deklaracji przez okres co najmniej 10 lat od dnia 

wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego i zapewnia przez ten okres udostępnianie 

właściwemu organowi, na jego żądanie, dokumentacji technicznej.  

6. Na żądanie właściwego organu importer współpracuje z tym organem w działaniach, które 

organ podejmuje w celu usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają wyroby budowlane udostępniane 

przez niego na rynku krajowym.  

7. Przepisy art. 10a ust. 4–6 stosuje się odpowiednio do importera. 

Rozdział 2a  (dodany) art. 10 d – obowiązki sprzedawców wyrobów budowlanych – 

ważne przepisy wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2017 

Określono obowiązki sprzedawców wyr. bud. 

1. Sprzedawca może udostępnić na rynku krajowym wyroby budowlane, o których mowa w 

art. 5 ust. 2, jeżeli są one oznakowane znakiem budowlanym i towarzyszą im dokumenty, 

informacje i instrukcje, o których mowa w art. 10a ust. 2 i 4.  

2. Na żądanie właściwego organu sprzedawca współpracuje z tym organem w działaniach, 

które organ podejmuje w celu usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają wyroby budowlane 

udostępniane przez niego na rynku krajowym. 

Rozdział 3 Organy właściwe w zakresie kontroli i postępowania administracyjnego  

w sprawie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na 

rynku krajowym. 

Większe uprawnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego m.in. 

Art. 14.1 Do obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy: 

(….) 

5) gromadzenie informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych 

kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku 

krajowym, wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach; 

Art. 14.2 znowelizowanej ustawy o wyrobach budowlanych 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może: 

   (……) 

4) wydawać wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego wytyczne i zalecenia 

dotyczące kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na 

rynku krajowym oraz sprawować nadzór nad ich realizacją;  

5) wydawać wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego wytyczne i zalecenia, 

zapewniające jednolitość postępowań w sprawach wyrobów budowlanych. 

Art. 14.3a znowelizowanej stawy o wyrobach budowlanych 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić postępowania administracyjne  

w pierwszej instancji na podstawie ustaleń dokonanych w wyniku kontroli. W takim 



przypadku wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego nie wszczyna postępowania 

administracyjnego. 

 

Art. 15.3 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, na wniosek wojewódzkiego inspektora 

nadzoru budowlanego lub z urzędu: 

(…) 

3) może usunąć wpis w Wykazie (tj. Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów 

Budowlanych) po upływie 5 lat od dnia dokonania wpisu. 

Rozdział 4 Kontrola i postępowanie administracyjne w sprawie wprowadzonych do 

obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym wyrobów budowlanych. 

Postępowania administracyjne w sprawach wyrobów budowlanych są prowadzone wyłącznie 

do wyrobu budowlanego (w poprzednim brzmieniu ustawy postęp. adm. mogły być 

prowadzone również do partii wyrobu bud.) 

Art. 16 ust. 2a  

Nowe brzmienie - dodano możliwość pobierania nieodpłatnie próbek wyrobu budowlanego 

(przez organy nadzoru bud.) z wyrobów budowlanych składowanych na terenie budowy 

prowadzonej z wykorzystaniem środków publicznych.  

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, jeżeli budowa jest prowadzona w ramach działalności gospodarczej inwestora lub 

obiekt budowlany jest wznoszony w celu wprowadzenia go do obrotu, a także budowy 

prowadzonej z wykorzystaniem środków publicznych oraz zlecać ich badanie. Wyniki badań 

próbek wyrobu budowlanego mogą stanowić podstawę wszczęcia kontroli. 

Art. 26. znowelizowanej ustawy o wyrobach budowlanych 

Rozszerzono listę laboratoriów, którym organy nadzoru mogą zlecić badanie pobranych 

próbek wyrobów budowlanych, dodano możliwość zbadania próbki kontrolnej na wniosek 

kontrolowanego podmiotu  oraz wprowadzono obowiązek publikacji przez GINB wyników 

badań próbek wyrobów budowlanych (wszystkich, tj. zarówno tych, dla których uzyskano w 

badaniach wyniki negatywne jak i pozytywne)     

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. 

(…) 

 

 



Na Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nałożono obowiązek publikowania wyników 

badań pobranych próbek wyrobów budowlanych (wszystkich, tj. wyników zarówno 

pozytywnych jak i  negatywnych) 

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. 

Rozdział 6 Przepisy karne 

Zmienione brzmienie 

Art. 35a. (dodany) 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.  

Rozdział 7 Przepisy zmieniające, przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 40. znowelizowanej ustawy o wyrobach budowlanych 

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na 

podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych nadają 

się do stosowania, w rozumieniu niniejszej ustawy, przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 


