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Podstawa opracowania planu kontroli na rok 2023 
Plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu i udostępnianych na rynku 
krajowym, przewidzianych do przeprowadzenia w roku 2023, 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 
2021 r. poz. 1213). Zbiorczy plan kontroli nie uwzględnia kontroli prowadzonych przez 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Plan kontroli sporządzono w oparciu o:  

 propozycje wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego dot. liczby 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). 

 

Plan kontroli na rok 2023 
 Dane liczbowe  

Plan kontroli na 2023 r. przewiduje skontrolowanie 2 344 wyrobów budowlanych – w tym 
min. 1 172 (50 %) wyrobów objętych harmonizacją i wymagających, co do zasady, 
obowiązkowego oznakowania CE (tj. wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o 
wyrobach budowlanych). 

Wykaz planowanych liczb kontroli wyrobów budowlanych w odniesieniu do poszczególnych 
WINB zawiera tabela nr 1 – Zbiorczy plan kontroli wyrobów budowlanych na rok 2023. 

 

Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 

Plan kontroli na 2023 r. 
Minimalna liczba 

wyrobów budowlanych 
objętych harmonizacją  

Dolnośląski  150 75 

Kujawsko-Pomorski  144 72 

Lubelski  150 75 

Lubuski  132 66 

Łódzki  150 75 

Małopolski  120 60 

Mazowiecki  210 105 

Opolski  135 68 

Podkarpacki  120 60 

Podlaski 132 66 



  

Pomorski 120 60 

Śląski  210 105 

Świętokrzyski  105 53 

Warmińsko-Mazurski  144 72 

Wielkopolski  190 95 

Zachodniopomorski 132 66 

Suma: 2344 1172 

Tabela nr 1 – Zbiorczy plan kontroli wyrobów budowlanych na rok 2023 

 

 Grupy wyrobów budowlanych 

Kontrole prowadzone w 2023 r. przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego 
powinny w pierwszej kolejności dotyczyć grup wyrobów budowlanych: 

 Drzwi, okna, bramy i powiązane z nimi okucia budowlane oraz wyroby 
uzupełniające 

 Materiały termoizolacyjne. Złożone zestawy/systemy izolacyjne 
 Geotekstylia, geomembrany i wyroby związane 
 Wyroby do zbrojenia i sprężania betonu łącznie z wyrobami pomocniczymi. 

Zestawy zakotwień i cięgien 
 Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i wyroby pomocnicze. Zestawy 

dachowe 
 Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi 
 Beton i wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem. 
 Płytki ceramiczne udostępniane na polskim rynku, wprowadzonych do obrotu 

przez podmioty mające siedzibę poza terytorium RP lub wyprodukowane poza 
terytorium RP. 

Uwzględnienie ewentualnego dodatkowego asortymentu wyrobów w kontrolach 
prowadzonych w 2023 r. powinno wynikać z rozeznania lokalnego rynku wyrobów 
budowlanych w województwie oraz przebiegać przy zachowaniu zasady koncentracji i 
intensyfikacji kontroli wyrobów w określonym obszarze. 

 Wybór podmiotów i wyrobów do kontroli 

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: 

 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, 



  

oraz innych czynników wskazujących na możliwe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości 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. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.). 

Przy realizacji planu kontroli zaleca się wykorzystywanie wszystkich instrumentów prawnych 
przewidzianych przepisami ustawy o wyrobach budowlanych, w tym w szczególności w 
zakresie uprawnień dotyczących dokonywania zabezpieczenia wyrobów oraz zlecania do 
badań próbek wyrobów w celu sprawdzenia, czy posiadają deklarowane właściwości 
użytkowe.  

 
 
Opracowano  
w Departamencie Wyrobów Budowlanych 
Warszawa, styczeń 2023 r. 


