
PLAN KONTROLI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU  

NA ROK 2013  
 
 
1. Podstawa opracowania planu kontroli na rok 2013 
 

1.1. Plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, przewidzianych 

do przeprowadzenia w roku 2013, 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 dotyczące zasad ustalania wojewódzkich rocznych planów kontroli  

na rok 2013, przekazane wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego pismem 

Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z dnia 8 października 2012 r.  

znak: DWB/INN/032/6/12, 

• 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 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie wniósł uwag do przedstawionego przez 

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zaopiniowania, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 3 

ustawy o wyrobach budowlanych, rocznego planu kontroli na rok 2013 wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu, obejmującego wyroby budowlane, o których mowa w art.  

5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (tj. oznakowanych CE). 
 

1.2. Wytyczne do wojewódzkich planów kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych  

do obrotu zostały opracowane na podstawie prowadzonej w Głównym Urzędzie Nadzoru 

Budowlanego oceny działań kontrolnych organów nadzoru budowlanego, zgłaszanych  

do Urzędu zastrzeżeń do wyrobów budowlanych, oceny przesyłanych orzeczeń wydawanych  

w I-ej instancji przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, a także przeglądu 

Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych pod kątem wpisów 

dokonanych w ostatnim roku sprawozdawczym. Uwzględniono również propozycję włączenia  

do planu określonych grup wyrobów wskazanych przez Radę Wyrobów Budowlanych. Powyższe 

wytyczne zostały przekazane organom wojewódzkim w formie następujących zaleceń: 

- min. 50 % udział wyrobów budowlanych oznakowanych CE (lub CE i znakiem budowlanym) 

we wszystkich zaplanowanych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 

w województwie; 

- prowadzenie kontroli wyrobów budowlanych przede wszystkim u sprzedawców, z wyjątkiem 

wyrobów, które trafiają bezpośrednio do stosowania;  

- wskazanie, do uwzględnienia w wojewódzkich planach kontroli na 2013 r., określonych grup 

wyrobów wpływających na zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji obiektów budowlanych 

oraz ochronę środowiska, m.in. poprzez ograniczenie zużycia energii cieplnej i emisji CO2,  

w wyniku podwyższenia izolacyjności cieplnej obiektów budowlanych; 

- potrzebę skoncentrowania i zintensyfikowania działań w grupach wyrobów wskazanych  

w wytycznych oraz dodatkowych, wynikających z rozeznania własnego rynku wyrobów 
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budowlanych w województwie, z zachowaniem zasady koncentracji i intensyfikacji kontroli  

w określonych obszarach. 

 

2. Plan kontroli na rok 2013 

2.1. Plan kontroli na 2013 r. przewiduje: 

• wykonanie 1 067 kontroli u podmiotów - w tym 162 u producentów (tj. ponad 15% 

kontrolowanych podmiotów), 21 u importerów (tj. ok. 2% kontrolowanych podmiotów)  

oraz 884 u sprzedawców (tj. ok. 83% kontrolowanych podmiotów), 

• skontrolowanie 3 349 wyrobów budowlanych – w tym 1 858 wyrobów oznakowanych  

CE (lub CE i znakiem budowlanym) - tj. ponad  55%  kontrolowanych wyrobów. 

Są to wielkości podobne jak w planie na rok 2012. 

2.2. W kontrolach prowadzonych w 2013 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) określone w ww. wytycznych dotyczących zasad ustalania wojewódzkich rocznych planów 

kontroli, tj.: 

- wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego, lekkiego i z autoklawizowanego betonu 

komórkowego (mandat M/100), 

- wyroby do izolacji cieplnej (mandat M/103), 

- stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu (mandat M/115), 

- wyroby do wznoszenia murów (mandat M/116), 

- wyroby do pokryć dachowych (mandat M/122), 

- złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (EOTA No 6), 

 

b) dodatkowo przyjęte przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego  

(w planach przedłożonych do zatwierdzenia) w oparciu o rozeznanie rynków lokalnych,  

w tym przede wszystkim: 

- drzwi, okna i wyroby związane (mandat M/101), 

- membrany (mandat M/102), 

- cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne (mandat M/114), 

- wyroby podłogowe i posadzkowe (mandat M/119), 

- urządzenia grzewcze (mandat M/129). 

 

2.3. Wyroby oznakowane CE (lub CE i znakiem budowlanym) stanowią ogółem ponad 55% 

wszystkich wyrobów planowanych do objęcia kontrolami. 

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 2013 uwzględnia prowadzenie kontroli głównie u sprzedawców   

(tj. ok. 83% wszystkich kontroli u podmiotów). 

Natomiast 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. 
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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 m.in.: 

• 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. 

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 producentów  

oraz u importerów, jeżeli nie został ustanowiony upoważniony przedstawiciel producenta,  

ze szczególnym uwzględnieniem nowych przepisów obowiązujących od 1 lipca 2013 r. 

wprowadzonych ustaleniami rozporządzenia PE i R (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

 i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

 

Szczegółowy wykaz planowanych kontroli wyrobów budowlanych zawiera załączona  

tabela nr 1 –  Plan kontroli wyrobów budowlanych na rok 2013. 
 

 

 

Opracował: 

 

Departament Wyrobów Budowlanych  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, grudzień 2012 r. 


