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INFORMACJA 
O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH 

W 2017 R. 
 

Podstawy prawne (stan prawny na dzień 31.12.2017 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 (Dz.U. z 2016 r., poz.1570), wraz 
z aktami wykonawczymi oraz  

 ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 
z 2016 poz. 542, z późn. zm.) – 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.  

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 
znakiem budowlanym do zasad ustanowionych tym rozporządzeniem (analogia systemu 
europejskiego i krajowego), 
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 zmiany w przepisach karnych – nakładanie kar pieniężnych przez organ prowadzący 
postępowanie w sprawie wyrobu budowlanego niespełniającego wymagań ustawy. 

 

Plan kontroli wyrobów budowlanych na 2017 r. 

Plan kontroli wyrobów budowlanych na rok 2017 przewidywał: 

 przeprowadzenie 1152 kontroli planowych u podmiotów (min. 80% tj. 996 kontroli u 
sprzedawców oraz pozostałe 156 kontroli u producentów i importerów),  

 skontrolowanie 3476 wyrobów budowlanych, w tym 2668 (77%) wyrobów 
zharmonizowanych i wymagających, co do zasady, obowiązkowego oznakowania CE (tj. 
wyrobów o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych). 

Zgodnie z przyjętym planem, jako priorytetowe podczas kontroli wskazano następujące grupy 

wyrobów budowlanych:  

 drzwi, okna, żaluzje, bramy i ich okucia budowlane, 

 membrany, 

 wyroby do izolacji cieplnej oraz złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi, 

 cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne, 

 wyroby do wznoszenia murów, 

 wyroby do pokryć dachowych, świetliki, okna dachowe i wyroby pomocnicze, 

 kruszywa, 

 kleje budowlane, 

 urządzenia do ogrzewania pomieszczeń. 
 
Realizacja planu kontroli w 2017 r. – wykonanie ilościowe (WINB). 
W roku 2017 wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili 1115 

kontroli planowych co stanowiło 97 % ich zakładanej liczby. W zakresie liczby wyrobów 

budowlanych plan został nieznacznie przekroczony  (skontrolowano 3 486 wyrobów w 

stosunku do planowanych 3476). 

 

Ponadto, prowadzone były kontrole doraźne, tj.: 

 384 kontroli sprawdzających (tzw. rekontroli), dotyczących 491 wyrobów, 

 32 kontrole obowiązkowe, o których mowa w art. 30 ust. 4 ustawy o wyrobach 
budowlanych dotyczące 41 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),  

 23 kontrole dokonane na wezwanie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
dotyczące 34 wyrobów, 

 6 kontroli po negatywnych wynikach badań próbek pobranych uprzednio w trybie poza 
kontrolą – 6 wyrobów, 

 8 kontroli innych, zrealizowanych m.in. w związku z informacjami o nieprawidłowościach 
występujących na rynku, w tym informacjami przekazanymi przez inne organy – 12 
wyrobów. 

Łącznie przeprowadzono 453 kontrole doraźne, którymi objęto 584 wyroby budowlane. 

 
Ogółem, w toku wszystkich 1 568 kontroli (planowych i doraźnych) przeprowadzonych 

w 2017 roku przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, skontrolowano 

4 070 wyrobów budowlanych. 

 
Realizacja planu kontroli w 2017 r. – wyroby zharmonizowane (WINB). 

W 2017 roku zrealizowany został plan w zakresie liczby kontroli dotyczących wyrobów 
podlegających wymaganiom rozporządzenia Nr 305/2011, tj. przy zaplanowanych 899 



 3 

kontrolach planowych w zakresie wyrobów CE przeprowadzonych zostało 1 033 takich 
kontroli, co stanowi wykonanie planu na poziomie 115%. 
Plan w zakresie kontroli wyrobów podlegających wymaganiom rozporządzenia  
Nr 305/2011 również został wykonany, tj. przy zaplanowanych 2 668 wyrobach CE 
skontrolowane zostały 2 952 takie wyroby (w toku kontroli planowych), co stanowi wykonanie 
planu na poziomie 110%. 
Ogółem w 2017 r. wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego skontrolowali, w toku 1 384 
kontroli planowych i doraźnych, 3 423 wyroby podlegające oznakowaniu CE (w tym 3 018 
wyrobów nie uwzględniając rekontroli). Liczba ta stanowi 84 % wszystkich skontrolowanych 
wyrobów, z czego: 
- 3 078 wyrobów zharmonizowanych skontrolowano u sprzedawców (90 %), 
- 345 u producentów i importerów (10 %). 
 
Realizacja planu kontroli w 2017 r. – podział podmiotowy (WINB). 

Plan kontroli na rok 2017 zakładał poziom dywersyfikacji kontroli ze względu na podmiot 
kontrolowany, tj. min. 80% kontroli u sprzedawców wyrobów budowlanych. Zrealizowano  
u sprzedawców:  

 970 kontroli planowych (87%), 

 1333 kontroli ogółem, tj. planowych i doraźnych (97%), 
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 2017:  

 przeprowadzili 34 kontrole planowe (w tym z pobraniem próbek wyrobów u sprzedawców) 
oraz 5 kontroli doraźnych, 

 w toku ww. kontroli skontrolowali łącznie 214 wyrobów budowlanych,  

 przeprowadzili 12 inspekcji budów, w zakresie stosowania wyrobów budowlanych, które 
dotyczyły 60 wyrobów budowlanych. 

Podczas gdy kontrole, o których mowa w ustawie o wyrobach budowlanych, są wyłącznie 
kontrolami rynku, gdzie kontrolowanym jest przedsiębiorca wprowadzający lub udostępniający 
wyrób budowlany, inspekcje budów pod kątem stosowania wyrobów budowlanych 
prowadzone są na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane. Jest to zatem zadanie 
pozostające co do zasady we właściwości GINB i PINB, natomiast ze względu na ograniczoną 
właściwość wojewódzkich organów w tym zakresie, nie podlegają one planowaniu zbiorczemu. 

 

Łączne działania kontrolne organów nadzoru budowlanego w roku 2017 (WINB+GINB): 
 

 kontrole rynku ogółem (planowe i doraźne) - 1 607,  

 skontrolowane wyroby budowlane ogółem  - 4 284, 

 inspekcje budów pod kątem stosowania wyrobów budowlanych – 12 (60 wyrobów). 

 
Zakres przeprowadzonych kontroli planowych i doraźnych (bez uwzględnienia 

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

W stosunku do 3 793 wyrobów skontrolowanych podczas kontroli planowych i doraźnych (z 

wyłączeniem rekontroli): 

 w 3 782 przypadkach sprawdzano prawidłowość oznakowania wyrobu oraz informacji 
towarzyszących oznakowaniu CE albo informacji dołączonej do wyrobu budowlanego 
oznakowanego znakiem budowlanym,  
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 w 3441 przypadkach kontrolowano deklarację właściwości użytkowych (albo deklarację 
zgodności wyrobu), 

 370 wyroby sprawdzono w zakresie dokumentacji technicznej wyrobu, 

 1387 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), 

 w toku działań kontrolnych pobrano do badań próbki 388 wyrobów (na podstawie art. 25 
ust. 1 ustawy, tj. w toku działań kontrolnych1). 

 

Badania próbek wyrobów budowlanych (WINB+GINB). 

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 2017 r. kontynuowano poddawanie badaniom kontrolnym próbek wyrobów w celu ustalenia, 
czy wyrób posiada deklarowane przez producenta właściwości użytkowe.  
Wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego zlecili badania próbek 410 wyrobów 
budowlanych. Dodatkowo zlecili badania 13 próbek kontrolnych (9 dotyczących wyrobów 
pobranych w 2017 r. oraz 4 do próbek pobranych w 2016 roku). Natomiast zespoły kontrolne 
GUNB pobrały do badań próbki 22 wyrobów budowlanych. Łącznie organy nadzoru 
budowlanego w 2017 roku przebadały 432 wyrobów i zleciły 445 badań (łącznie z 
badaniami próbek kontrolnych). 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że 201 przebadanych próbek wyrobów 
budowlanych, nie spełniało wymagań (dotyczyło to głównie klejów i zapraw do płytek, wyrobów 
do izolacji cieplnej, grzejników, pap asfaltowych i budowlanych folii izolacyjnych oraz 
cementów). Badania próbek kontrolnych wyrobów pobranych w 2017 roku, potwierdziły 
niespełnienie deklarowanych właściwości w 3 przypadkach, natomiast 6 próbek uzyskało 
wynik pozytywny. 
W rezultacie uzyskania negatywnych wyników badań próbek wyrobów, które wykazały, że 
wyroby nie spełniały wymagań określonych ustawą, organy nadzoru budowlanego wydały w 
2017 roku 203 postanowienia 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 2017 r. 

Spośród skontrolowanych (przez WINB i GINB) 3 793 wyrobów objętych kontrolami planowymi  
i doraźnymi, nie licząc rekontroli (co lepiej obrazuje sytuację na rynku), stwierdzono 
występowanie nieprawidłowości u 1 555 (tj. u 41 %). Oznacza to spadek o jeden punkt 
procentowy udziału wyrobów nieprawidłowych w stosunku do roku wcześniejszego  i  o trzy 
punkty procentowe w stosunku do kontroli sprzed dwóch lat (w 2016 r. nieprawidłowości 
stwierdzono u 42 % skontrolowanych wyrobów budowlanych a w 2015 roku –  odnośnie 44%). 
W wyniku przeprowadzonych kontroli, nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do: 

                                                 
1 Podana liczba nie uwzględnia pobierania próbek w trybie poza kontrolą. Łącznie, tj. w toku kontroli oraz poza 
kontrolami, w 2017 r. zlecono (WINB+GUNB) badania 445 próbek wyrobów budowlanych (razem z próbkami 
kontrolnymi). 
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 36 % wyrobów przy kontroli prawidłowości oznakowania wyrobu oraz informacji 
dołączonej do wyrobu, towarzyszącej oznakowaniu – 1 362 takich przypadków  
na 3 782 kontroli oznakowania,  

 33 % wyrobów przy kontroli deklaracji właściwości użytkowych wyrobu lub deklaracji 
zgodności – 1 121 takich przypadków na 3 441 kontrolowane deklaracje,  

 26 % wyrobów przy kontroli dokumentacji technicznej dotyczącej wyrobów – 98 
przypadków na 370 kontrole dokumentacji, 

 7 % 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 – 100 takich przypadków na 1387 kontroli  
w powyższym zakresie. 

 
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): 

 wyroby murarskie i wyroby związane  – 38% wyrobów nie spełniało wymagań (tj. 262 na 
696 skontrolowanych wyrobów), 

 wyroby do izolacji cieplnej – 34% wyrobów nie spełniało wymagań (198/583), 

 membrany, papy asfaltowe, folie budowlane i paroizolacyjne – 40% wyrobów nie spełniało 
wymagań (128/322), 

 kleje budowlane  – 40% wyrobów nie spełniało wymagań (118/294), 

 cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne  – 27% wyrobów nie spełniało wymagań 
(64/236), 

 wyroby gipsowe  – 25% wyrobów nie spełniało wymagań (46/187), 

 okna, drzwi i wyroby związane – 47% skontrolowanych wyrobów nie spełniało wymagań 
(75/160), 

 wyroby podłogowe i posadzkowe  – 42% wyrobów nie spełniało wymagań (66/156), 

 wyroby do pokryć dachowych, świetliki, okna dachowe i wyroby pomocnicze  – 45% 
wyrobów nie spełniało wymagań (67/150), 

 urządzenia do ogrzewania pomieszczeń – 60% wyrobów nie spełniało wymagań (70/117), 

 rury, zbiorniki i  wyroby pomocnicze – niekontaktujące się z wodą przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi – 32% wyrobów nie spełniało wymagań (32/100); 

2) przy średniej liczebności grupy (od 50 do 100 wyrobów): 

 urządzenia sanitarne – 30% wyrobów nie spełniało wymagań (27/89), 

 kruszywa  – 82% wyrobów nie spełniało wymagań (47/57), 

 wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem – 52% wyrobów nie spełniało wymagań 
(33/64), 

 wyroby budowlane mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi – 22% 
wyrobów nie spełniało wymagań (13/60), 

 złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi – 47% wyrobów 
nie spełniało wymagań (35/75); 

3) przy niskiej liczebności grupy (do 50 wyrobów): 

 wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego, lekkiego i z autoklawizowanego betonu 
komórkowego – 39 % nie spełniało wymagań (15/38) 

 kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne – 73% nie spełniało wymagań (30/41), 

 wyroby konstrukcyjne z drewna i wyroby pomocnicze – 78% nie spełniało wymagań 
(31/40), 

 stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu – 44% nie spełniało wymagań (20/45), 

 wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków – 52% nie spełniało wymagań (23/44), 

 metalowe wyroby konstrukcyjne i wyroby pomocnicze – 32% nie spełniało wymagań 
(8/25), 
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 wyroby do wykańczania ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów – 53% nie spełniało 
wymagań (19/36), 

 łączniki tworzywowe do stosowania w betonie i podłożach murowych – 47% nie spełniało 
wymagań (14/30). 

Wskazane w planie priorytety do kontroli znalazły się w grupie wyrobów o wysokiej liczebności 
kontroli (za wyjątkiem kruszyw). Nieprawidłowości w tych grupach sytuują się średnio na 
poziomie ok. 40%, za wyjątkiem urządzeń grzewczych (60% nieprawidłowych) oraz cementów 
(27%). Liczne zastrzeżenia, obok grup określonych w wytycznych dotyczących zasad 
ustalania wojewódzkich rocznych planów kontroli na 2017 rok, budziły również grupy wyrobów 
dodatkowo objęte kontrolami planowymi przez organy wojewódzkie, co wynikało z rozeznania 
rynków lokalnych (wyroby gipsowe, wyroby podłogowe i posadzkowe, rury i kształtki). W tych 
grupach nieprawidłowe wyroby stanowiły średnio ok. 30%. 
 
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 2017 r. organy nadzoru budowlanego, w wyniku kontroli przeprowadzonych 
u sprzedawców, importerów i producentów, wszczęły 714 postępowań administracyjnych (w 
tym 595 dotyczących wyrobów podlegających oznakowaniu CE).  Dodatkowo wszczęto: 

 7 postępowań na wiosek producenta, importera lub sprzedawcy – w sprawie stwierdzenia 
usunięcia nieprawidłowości bądź wycofania wyrobu z obrotu, 

 40 postępowań w sprawie nałożenia kary pieniężnej.  
Ogółem, ww. organy działając w I instancji w wyniku prowadzonych postępowań 
administracyjnych wydały 896 decyzji i postanowień, a w szczególności:  

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

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

 551 decyzji o umorzeniu postępowania. 
 

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.: 

 w toku kontroli, 

 po zakończeniu kontroli a przed wszczęciem postępowania administracyjnego, 

 przed wydaniem orzeczenia. 
Dobrowolne usunięcie nieprawidłowości lub wycofanie wyrobu z obrotu w trakcie kontroli, czyli 
dokonane przed podpisaniem protokołu kontroli, dotyczyło 622 wyrobów. W stosunku do 224 
wyrobów stwierdzono dobrowolne podjęcie ww. działań po zakończeniu kontroli, ale przed 
wszczęciem postępowania administracyjnego. Odnotowano również 385 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 usunięcia 
określonych nieprawidłowości - w 2017 roku stwierdzono 94 takie działania. 
 

Podsumowanie 

Zadania kontrolne, ujęte w Zbiorczym planie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych 
do obrotu na rok 2017, dotyczące kontroli planowych ogółem, w odniesieniu do liczby 
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skontrolowanych wyrobów budowlanych - zostały wykonane, z zachowaniem proporcji kontroli  
u producentów i u sprzedawców. 
 
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości formalne dotyczyły 41 % kontrolowanych 
wyrobów. Chociaż z roku na rok zauważalna jest tendencja spadkowa w tym obszarze, jednak 
następuje to w bardzo niewielkim tempie (w 2016 r. nieprawidłowości dotyczyły 42 % 
skontrolowanych wyrobów budowlanych a w 2015 roku –  44%) a poziom nieprawidłowości 
wciąż jest niepokojąco wysoki. 
 

Liczba próbek wyrobów kierowanych do badań przez organy nadzoru budowlanego utrzymała 
się na poziomie roku poprzedniego. W latach poprzednich zlecono do badań: 

 w 2014 roku - 69 próbek wyrobów budowlanych,  

 w 2015 roku - 358 próbek wyrobów budowlanych, 

 w 2016 roku -  447 próbek wyrobów budowlanych, 

 w 2017 roku – 445 próbek wyrobów budowlanych. 
W porównaniu z 2016 rokiem, odsetek negatywnych wyników badań zmalał o 14 punktów 
procentowych (do poprawy jakości wyrobów udostępnianych na rynku w roku 2017 mogła 
przyczynić się publikacja wyników badań próbek na stronach internetowych GUNB). 
 

W stosunku do roku 2016, o 10% zmalała również ilość wydanych decyzji ograniczających 
obrót wyrobami budowlanymi (167 w 2016 r. i 151 w 2017 r.).  

 
 
 
Opracowano 
w Departamencie Wyrobów Budowlanych  
Warszawa 2018 r. 
 

 

 


