
PLAN KONTROLI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU I 

UDOSTĘPNIANYCH NA RYNKU KRAJOWYM 
NA ROK 2017 

 

1. Podstawa opracowania planu kontroli na rok 2017 
 
Plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, przewidzianych do 
przeprowadzenia w roku 2017, 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 2016 r., poz. 
1570). 
 

Plan kontroli sporządzono w oparciu o:  

• zalecenia dotyczące zasad ustalania wojewódzkich rocznych planów kontroli 
na rok 2017, przekazane wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego 
pismem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z dnia 3 listopada 2016 
r., znak: DWB.412.2.2016, które zostały opracowane na podstawie 
prowadzonej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego analizy i oceny 
wyników realizacji zadań ustawowych przez wojewódzkie organy nadzoru 
budowlanego w obszarze wyrobów budowlanych; 

• 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, skorygowane w zakresie, w jakim nie były zgodne z ww. 
wytycznymi. 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (pismem z dnia 19 stycznia 2017 
r., znak: DNR-731-528(20)/16/17/MK), poinformował o braku uwag do 
przedstawionych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – w świetle art. 
59 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i 
nadzoru  rynku (Dz. U. poz. 542, z późn. zm.) – założeń kontroli wprowadzonych do 
obrotu wyrobów budowlanych na rok 2016, przekazanych do krajowego programu 
nadzoru rynku na 2017 r. 
 
2. Plan kontroli na rok 2017 

 

2.1 Plan kontroli na 2017 r. przewiduje: 

• wykonanie 1 152 kontroli u podmiotów - w tym 156 u producentów i 
importerów (tj. 13,5 % kontrolowanych podmiotów) oraz 996 u sprzedawców 
(tj. 86,5 % kontrolowanych podmiotów), 

• skontrolowanie 3 476 wyrobów budowlanych – w tym 2 668 objętych 
harmonizacją i wymagających, co do zasady, obowiązkowego oznakowania 
CE (tj. wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach 
budowlanych) – 77 %  kontrolowanych wyrobów. 

 

2.2 W kontrolach prowadzonych w 2017 r. przez wojewódzkich inspektorów nadzoru 
budowlanego są uwzględnione grupy wyrobów budowlanych objęte niżej wymienionymi 
mandatami, udzielonymi przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm 
zharmonizowanych: 

- drzwi, okna i wyroby związane (mandat M/101),  
- membrany (mandat M/102), 



- wyroby do izolacji cieplnej (mandat M/103), 
- cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne (mandat M/114), 
- wyroby do wznoszenia murów (mandat M/116), 
- wyroby do pokryć dachowych, świetliki, okna dachowe i wyroby 

pomocnicze (mandat M/122), 
- kruszywa (M/125), 
- kleje budowlane (M/127), 
- urządzenia do ogrzewania pomieszczeń (mandat M/129). 

Ewentualny dodatkowy asortyment wyrobów w kontrolach prowadzonych w 2017 r. 
powinien wynikać z rozeznania lokalnego rynku wyrobów budowlanych w województwie 
oraz przebiegać przy zachowaniu zasady koncentracji i intensyfikacji kontroli wyrobów  
w określonym obszarze. 

 

2.3 Plan kontroli na rok 2017 uwzględnia prowadzenie kontroli głównie u sprzedawców (tj. 
86,5 % wszystkich kontroli). 
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 udostępniane w 
sklepach, 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. 

 

Ponadto, 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 2017. 

 
 
Opracowano 
w Departamencie Wyrobów Budowlanych 


