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PLAN KONTROLI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU  

NA ROK 2015  
 
 

1. Podstawa opracowania planu kontroli na rok 2015 

Plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, przewidzianych 
do przeprowadzenia w roku 2015, 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. z 2014 r., poz. 883). 

Plan kontroli sporządzono na podstawie:  
• opracowanych w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego wytycznych dotyczących 

zasad ustalania wojewódzkich rocznych planów kontroli na rok 2015, przekazanych 
wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego; 

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

Plan kontroli został opracowany po uprzednim przedstawieniu Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów do zaopiniowania – zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy  
o wyrobach budowlanych – rocznego planu kontroli na rok 2015 wprowadzonych do obrotu 
wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy (tj. podlegających 
wymaganiom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 
marca 2011 roku ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG – Dz. U. L 88 z 4.4.2011, 
s. 5, z późn. zm.). 

2. Plan kontroli na rok 2015 

2.1. Plan kontroli na 2015 r. przewiduje: 

• wykonanie 1 085 kontroli u podmiotów – w tym 164 u producentów i importerów  
(tj. 15% kontrolowanych podmiotów) oraz 921 u sprzedawców (tj. 85% kontrolowanych 
podmiotów), 

• skontrolowanie 3 341 wyrobów budowlanych – w tym 2 407 objętych harmonizacją  
i wymagających, co do zasady, obowiązkowego oznakowania CE (tj. wyrobów o których 
mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy) - 72%  kontrolowanych wyrobów. 

2.2. W kontrolach prowadzonych w 2015 r. przez wojewódzkich inspektorów nadzoru 
budowlanego są uwzględnione grupy wyrobów budowlanych objęte niżej wymienionymi 
mandatami, udzielonymi przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm 
zharmonizowanych: 

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), 

- drzwi, okna i wyroby związane (mandat M/101), 
- membrany (mandat M/102), 
- wyroby do izolacji cieplnej (mandat M/103), 
- wyroby murarskie i wyroby związane (mandat M/116), 
- wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków (mandat M/118). 
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b) dodatkowo przyjęte przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego  
(w planach przedłożonych do zatwierdzenia) w oparciu o rozeznanie rynków lokalnych,  
w tym przede wszystkim: 

- rury zbiorniki i wyroby pomocnicze – niekontaktujące się z wodą przeznaczoną  
  do spożycia przez ludzi (M/131), 

- cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne (mandat M/114), 
- wyroby podłogowe i posadzkowe (mandat M/119), 
- wyroby gipsowe (mandat M/106). 

2.3. Plan kontroli na rok 2015 uwzględnia prowadzenie kontroli głównie u sprzedawców. 

Natomiast kontrole planowe u producentów i importerów będą realizowane głównie: 

• na podstawie dokonanej oceny sytuacji na rynku, będącej wynikiem rozpatrzenia różnego 
rodzaju informacji o nieprawidłowościach (od konsumentów oraz informacji 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. 

Szczegółowy wykaz planowanych kontroli wyrobów budowlanych zawiera załączona  
tabela nr 1 – Plan kontroli wyrobów budowlanych na rok 2015. 
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