
PLAN KONTROLI
WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU 

NA ROK 2011 

1. Podstawa opracowania planu kontroli na rok 2011

1.1. Plan  kontroli  wyrobów  budowlanych  wprowadzonych do  obrotu,  przewidzianych
do przeprowadzenia w roku 2011, obejmuje kontrole planowe, które będą realizowane przez
16 wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego na podstawie przepisów ustawy z dnia
16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  Nr  92,  poz.  881  z  późn.  zm).  
Plan  nie  uwzględnia  prowadzenia  kontroli  przez  Głównego  Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

Plan kontroli sporządzono w oparciu o: 

• wytyczne  Głównego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  (przekazane  wojewódzkim
inspektorom  nadzoru  budowlanego  pismem  z  dnia  29.10.2010 r.,  
znak: DWB/INN/032/9/10), dotyczące zasad ustalania wojewódzkich rocznych planów
kontroli na rok 2011,

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

Prezes UOKiK nie wniósł uwag do przedstawionego przez GINB do zaopiniowania, zgodnie
z art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o wyrobach budowlanych, rocznego planu kontroli na rok 2011
wyrobów  budowlanych  wprowadzonych  do obrotu,  obejmującego  wyroby  budowlane,
o których  mowa w art.  5  ust.  1  pkt  1  ww. ustawy  (tj.  oznakowanych  CE)  -  w związku
z koniecznością  uwzględnienia  wymagań  przepisów  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  2002 r.
o systemie  oceny zgodności  (Dz. U.  z  2010 r.  Nr  138, poz.  935 z późn.  zm.)  w zakresie
sposobu planowania kontroli tych wyrobów.

1.2. Wytyczne  do  opracowania  wojewódzkich  planów  kontroli  wyrobów  budowlanych
wprowadzonych  do  obrotu  zostały  opracowane  na  podstawie  dokonanej  oceny
dotychczasowych  działań  kontrolnych  organów  nadzoru  budowlanego,  zgłaszanych  
do  Urzędu  skarg  i  wniosków,  zarówno  przez  odbiorców  jak  i  producentów  wyrobów
budowlanych oraz prowadzonych postępowań administracyjnych, i określiły:

- min.  45  %  udział  wyrobów  budowlanych  oznakowanych  CE  (lub  CE  i  znakiem
budowlanym)  w  ogólnej  liczbie  planowanych  kontroli  wyrobów  budowlanych
wprowadzonych do obrotu;

- prowadzenie  kontroli  wyrobów  budowlanych  głównie  u sprzedawców,  z  wyjątkiem
wyrobów, które trafiają  bezpośrednio do stosowania; natomiast kontrole u producentów
i importerów będą prowadzone w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli
prowadzonych u sprzedawców;

- wskazanie, do uwzględnienia w wojewódzkich planach kontroli na 2011 r., określonych
grup  wyrobów  wpływających  na  zapewnienie  bezpieczeństwa  obiektów  budowlanych
(w tym  obiektów  drogowych  i sportowych)  oraz  ochronę  środowiska,  m.in.  poprzez
ograniczenie zużycia energii cieplnej i emisji CO2 w wyniku podwyższenia izolacyjności
cieplnej obiektów budowlanych;
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- potrzebę skoncentrowania i zintensyfikowania działań w grupach wyrobów wskazanych  
w wytycznych  oraz  dodatkowych,  wynikających  z własnego rozeznania  wojewódzkich
rynków budowlanych w tych obszarach.

2. Plan kontroli na rok 2011

2.1. Plan kontroli na 2011 r. przewiduje:

• wykonanie  1  067 kontroli  u  podmiotów  -  w  tym  172 u  producentów  (tj.  16%
kontrolowanych podmiotów),  58 u importerów (tj. ok. 5% kontrolowanych podmiotów)
oraz 837 u sprzedawców (tj. ok. 79% kontrolowanych podmiotów),

• skontrolowanie 3 411 wyrobów budowlanych – w tym 1 804 wyrobów oznakowanych
CE (lub CE i znakiem budowlanym) - tj. 53%  kontrolowanych wyrobów.

Są  to  wielkości  podobne  jak  w  planie  na  rok  2010,  z  zastrzeżeniem  wzrostu  udziału
kontrolowanych wyrobów oznakowanych CE (53% w stosunku do 44% w planie na 2010 r.).

2.2. W kontrolach  prowadzonych  w  2011  r.  przez  wojewódzkich  inspektorów  nadzoru
budowlanego  są  uwzględnione  grupy  wyrobów  budowlanych  objęte  niżej  wymienionymi
mandatami,  udzielonymi  przez  Komisję  Europejską  na  opracowanie  europejskich  norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych:

a) określonymi w wytycznych GINB, tj.:
- wyroby prefabrykowane z betonu (mandat M/100),
- drzwi, okna i wyroby związane (mandat M/101),
- wyroby do izolacji cieplnej (mandat  M/103),
- stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu (mandat M/115),
- wyroby podłogowe i posadzkowe (mandat M/119),
- urządzenia grzewcze (mandat M/129),
- rury, zbiorniki i elementy pomocnicze nieprzeznaczone do kontaktu z wodą do spożycia

przez ludzi (mandat M/131),
- kotwy i łączniki (EOTA No 1, 2, 3, 4),

b) dodatkowo przyjętymi przez WINB (w planach przedłożonych GINB do zatwierdzenia)
w oparciu o rozeznanie rynków lokalnych.

Powyższe wyroby wpływają  na zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji  i  bezpieczeństwo
użytkowania  obiektów  budowlanych  (głównie  obiektów  drogowych  i  sportowych)
oraz ochronę  środowiska, m.in. poprzez ograniczenie zużycia energii  cieplnej i emisji  CO2
w wyniku  podwyższenia  izolacyjności  cieplnej  obiektów budowlanych.  W wymienionym
asortymencie wyrobów zostały uwzględnione wytyczne GINB do planu kontroli na 2011 r.
(pismo z dnia 29.10.2009 r., znak: DWB/INN/032/9/10). 

2.3. Wyroby  oznakowane  CE  (lub  CE  i  znakiem  budowlanym)  stanowią  ogółem  53%
wszystkich  wyrobów objętych  kontrolami,  tj.  o 8  % więcej  w stosunku do -  założonych
w wytycznych - 45%.

Odpowiednio  do  sytuacji  na  rynku  lokalnym,  część  wojewódzkich  inspektorów  nadzoru
budowlanego zaplanowała wyższy procentowo udział wyrobów budowlanych oznakowanych
CE.

2.4. Plan kontroli  na rok 2011 uwzględnia przeprowadzenie większej, bo w 79%, liczby
kontroli  wyrobów  budowlanych  u  sprzedawców,  natomiast  kontrole  u  producentów  
i importerów prowadzone będą przede wszystkim w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości
podczas kontroli prowadzonych u sprzedawców.
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Kontrole planowe u producentów i importerów będą realizowane głównie:
• jako  kontrole  włączane  do  planu  w  wyniku  rozpatrzenia  różnego  rodzaju  informacji

o nieprawidłowościach  (informacje  od  konsumentów,  informacje  z  kontroli
u sprzedawców, itp.), 

• w  odniesieniu  do  wyrobów  budowlanych,  które  nie  są  sprzedawane  w  sklepach,  
a  od  producentów  i  importerów  trafiają  bezpośrednio  do  zastosowania  podczas
wykonywania robót budowlanych.

Wśród kontrolowanych sprzedawców uwzględniani będą w szczególności:
• super- i hipermarkety,
• podmioty zajmujące się dystrybucją wyrobów budowlanych.

Przy typowaniu wyrobów budowlanych i podmiotów do kontroli (zarówno u producentów,
importerów, jak i u sprzedawców) przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego,
zaleca się uwzględnić:
• wpływ wyrobów na bezpieczeństwo obiektów,
• wyniki i wnioski z poprzednich kontroli planowych i doraźnych,
• informacje  od  nabywców,  firm,  wykonawców  robót  budowlanych,  użytkowników

obiektów,  dane  o  wyrobach  importowanych  wątpliwej  jakości  oraz  ewentualnie  inne
wskazania  na  możliwość  niespełniania  przez  wyroby  budowlane  wymagań  ustawy
o wyrobach budowlanych,

• informacje  uzyskane  od  organów  nadzoru  budowlanego  o  występujących
nieprawidłowościach  dotyczących  wyrobów  budowlanych,  stwierdzonych  podczas
przeprowadzonych kontroli na budowach,

• wyroby importowane spoza UE.

2.5. Zakres  kontroli  obejmuje  kontrolę  oznakowania,  prowadzoną  we  wszystkich
przypadkach  kontrolowanych  wyrobów  budowlanych  (zarówno  u  sprzedawców,  
jak  i  u  producentów  i  importerów),  natomiast  kontrola  dokumentacji  jest  dokonywana  
u wszystkich producentów oraz u importerów, jeżeli  nie został ustanowiony upoważniony
przedstawiciel producenta.

Szczegółowy  wykaz  planowanych  kontroli  wyrobów  budowlanych  zawiera  załączona  
tabela nr 1 –Plan kontroli wyrobów budowlanych na rok 2011.

Opracowanie:

Departament Wyrobów Budowlanych

Warszawa, grudzień 2010 r.
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Tabela nr 1

Plan kontroli wyrobów budowlanych na rok 2011

(dane liczbowe)

Lp. Województwo

Liczba planowanych kontroli

liczba kontroli u podmiotów liczba kontrolowanych wyrobów

1 2 3 4 5 6 7 8

1 DOLNOŚLĄSKIE 69 40 10 6 53 207 130

2 KUJAWSKO-POMORSKIE 70 30 12 4 54 190 86

3 LUBELSKIE 70 45 8 4 58 210 145

4 LUBUSKIE 65 40 5 0 60 195 120

5 ŁÓDZKIE 70 32 20 5 45 235 110

6 MAŁOPOLSKIE 75 34 12 3 60 220 100

7 MAZOWIECKIE 75 45 5 2 68 250 150

8 OPOLSKIE 58 30 15 10 33 188 100

9 PODKARPACKIE 56 27 10 2 44 180 82

10 PODLASKIE 56 36 10 2 44 220 120

11 POMORSKIE 60 30 8 3 49 170 80

12 ŚLĄSKIE 85 39 15 5 65 270 122

13 ŚWIĘTOKRZYSKIE 56 26 10 6 40 170 78

14 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 56 25 11 1 44 170 77

15 WIELKOPOLSKIE 84 53 18 4 62 331 211

16 ZACHODNIOPOMORSKIE 62 28 3 1 58 205 93

17 Ogółem WINB-y 1067 560 172 58 837 3411 1804

ogółem liczba
kontroli

u podmiotów 
(P+IM+S)

w tym wyrobów 
budowlanych 

oznakowanych CE 

ogółem 
u producenta (P)

ogółem 
u imortera (IM)

ogółem 
u sprzedawcy (S)

ogółem 
(wyroby u P+IM+S)

w tym wyroby 
budowlane 

oznakowane CE 
(min 45% ogólnej 
liczby wyrobów)


