
PLAN KONTROLI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU I 

UDOSTĘPNIANYCH NA RYNKU KRAJOWYM 
NA ROK 2019 

 

1. Podstawa opracowania planu kontroli na rok 2019 
 

Plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu i udostępnianych na 
rynku krajowym, przewidzianych do przeprowadzenia w roku 2019, 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266). Zbiorczy plan kontroli nie uwzględnia 
kontroli prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
 

Plan kontroli sporządzono w oparciu o:  

 zalecenia dotyczące zasad ustalania wojewódzkich rocznych planów kontroli na 
rok 2019, przekazane wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego 
pismem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z dnia 9 listopada 
2018 r., znak: DWB.412.9.2017, które zostały opracowane na podstawie 
przeprowadzonej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego analizy i oceny 
wyników realizacji zadań ustawowych przez wojewódzkie organy nadzoru 
budowlanego w obszarze wyrobów budowlanych; 

 propozycje wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego dot. liczby kontroli 
i wyrobów budowlanych przewidzianych do objęcia kontrolami planowymi, 
przedłożone zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o wyrobach budowlanych 
Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego do zatwierdzenia, 

 wskaźniki planowania uwzględniające stan etatowy komórki realizującej 
zadania w zakresie nadzoru rynku wyrobów budowlanych (na podstawie 
informacji przekazanych przez wojewódzkich inspektorów wraz z propozycją 
planu rocznego). 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (pismem z dnia 25 lutego  
2019 r., znak: DNR-3.731.39.2018.MK), poinformował o braku uwag do 
przedstawionej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – na podstawie  
art. 59 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności  
i nadzoru  rynku (Dz. U. poz. 542, z późn. zm.) – informacji na temat rocznego 
zbiorczego planu kontroli wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 
o wyrobach budowlanych, na rok 2019. 
 

2. Plan kontroli na rok 2019 
 

2.1 Plan kontroli na 2019 r. przewiduje: 

 wykonanie 904 kontroli u podmiotów - w tym 136 u producentów i importerów 
(tj. 15% kontrolowanych podmiotów) oraz 768 u sprzedawców (tj. 85 % 
kontrolowanych podmiotów), 

 skontrolowanie 2 709 wyrobów budowlanych – w tym min. 1 896 objętych 
harmonizacją i wymagających, co do zasady, obowiązkowego oznakowania CE 
(tj. wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych) 
– min. 70 %  kontrolowanych wyrobów. 

 

2.2 W kontrolach prowadzonych w 2019 r. przez wojewódzkich inspektorów nadzoru 
budowlanego są uwzględnione grupy wyrobów budowlanych: 
2.2.1 zestawy i elementy zestawów złożonych systemów izolacji cieplnych, 



2.2.2 grupy wyrobów (wg mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na 
opracowanie europejskich norm zharmonizowanych): 

 M/101 Drzwi, okna i wyroby związane, 

 M/102 Membrany, 

 M/103 Wyroby do izolacji cieplnej, 

 M/114 Cementy, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne, 

 M/129 Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń. 
 

Ewentualny dodatkowy asortyment wyrobów w kontrolach prowadzonych  
w 2019 r. będzie wynikał z rozeznania lokalnego rynku wyrobów budowlanych  
w danym województwie oraz przebiegał przy zachowaniu zasady koncentracji  
i intensyfikacji kontroli wyrobów w określonym obszarze. 

 

2.3 Plan kontroli na rok 2019 uwzględnia prowadzenie kontroli głównie  
u sprzedawców (tj. 85 % wszystkich kontroli). Natomiast kontrole planowe  
u producentów i importerów powinny być realizowane: 

 na podstawie dokonanej oceny sytuacji na rynku, będącej wynikiem 
rozpatrzenia różnego rodzaju informacji o nieprawidłowościach (od 
konsumentów oraz informacji z kontroli u sprzedawców, itp.), które nie 
wymagają niezwłocznych działań doraźnych, 

 w odniesieniu do wyrobów budowlanych, które nie są udostępniane  
przez dystrybutorów, a od producentów i importerów trafiają bezpośrednio 
do zastosowania podczas wykonywania robót budowlanych. 

Przy typowaniu wyrobów budowlanych i podmiotów do kontroli (zarówno  
u producentów, importerów, jak i u sprzedawców) przez wojewódzkich 
inspektorów nadzoru budowlanego, wskazuje się na zasadność uwzględnienia 
przede wszystkim: 

 wyników i wniosków z poprzednich kontroli planowych i doraźnych, 

 informacji od nabywców, firm, wykonawców robót budowlanych, użytkowników 
obiektów, danych o wyrobach importowanych wątpliwej jakości oraz 
ewentualnie innych wskazujących na możliwość niespełniania przez wyroby 
budowlane wymagań ustawy o wyrobach budowlanych, 

 informacji uzyskanych od organów nadzoru budowlanego o występujących 
nieprawidłowościach dotyczących wyrobów budowlanych, stwierdzonych 
podczas przeprowadzonych kontroli, w tym na budowach, 

jako kryteriów przy sporządzaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa 
w ramach wykonywania działalności gospodarczej (art. 47 ust. 1 ustawy z dnia z 
dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - Dz. U. poz. 646 z późn. zm.). 

 

2.4 Przy realizacji planu kontroli zaleca się wykorzystywanie w realizacji ustawowych 
zadań wszystkich instrumentów prawnych przewidzianych przepisami ustawy o 
wyrobach budowlanych, w tym w szczególności w zakresie uprawnień 
dotyczących dokonywania zabezpieczenia wyrobów oraz pobierania próbek 
wyrobów do badań. 

 

Szczegółowy wykaz planowanych kontroli wyrobów budowlanych zawiera załączona 
tabela nr 1 – Zbiorczy plan kontroli wyrobów budowlanych na rok 2019. 
 

 
Opracowano 
w Departamencie Wyrobów Budowlanych, GUNB 


