
Małgorzata Sakłak-Rypulak
Zakład Ekonomii Stosowanej

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
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Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

Ustawa z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o od-
powiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, w art. 4491 
określa, że „kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej produkt 
niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt”. 
Odpowiedzialnym za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny jest produ-
cent. Tak jak producent odpowiedzialny jest także wytwórca materiału, surowca lub 
części składowej produktu, podmiot wprowadzający produkt do obrotu pod włas-
nym oznaczeniem, mimo że nie jest producentem (tzw. quasi-producent) oraz im-
porter i zbywca produktu. 

Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, choćby została ona połączona z inną 
rzeczą (art. 4492 § 2). W odpowiedzialności za produkt analizuje się: stopień, w ja-
kim jest on niebezpieczny dla otoczenia – niebezpieczny jest produkt, niezapewnia-
jący bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając jego normalne uży-
cie (art. 4493 § 3). 

W Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3.12.2001 r. 
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów określono, spoczywające zarówno 
na państwach członkowskich, jak i na producentach obowiązki związane z podnie-
sieniem poziomu bezpieczeństwa produktu. W akcie tym zamieszczono defi nicję 
produktu bezpiecznego, uznając za taki każdy produkt, który w normalnych bądź 
możliwych do przewidzenia warunkach zastosowania, łącznie z przechowywaniem, 
w stosownych przypadkach, oddaniem do użytku, wymogami instalacyjnymi i kon-
serwacyjnymi, nie przedstawia żadnego zagrożenia lub jedynie minimalne zagro-

1  Dyrektywa 85/374/EWG Rady z dnia 25.07.1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produk-
ty wadliwe.

2  Ibidem. 
3  Ibidem.
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żenie związane z jego użytkowaniem, uważany jest za dopuszczalny i odpowiada-
jący wysokiemu poziomowi ochrony bezpieczeństwa i zdrowia osób (art. 2, pkt b).

W Dyrektywie Rady z dnia 25.07.1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących 
odpowiedzialności za produkty wadliwe (85/374/EWG), wprowadzono rozróżnie-
nie na szkody na osobie, szkody na mieniu oraz uszczerbki o charakterze niemate-
rialnym (art. 9). Ciężar udowodnienia szkody spoczywa na poszkodowanym (art. 4 
Dyrektywy 85/374/EWG).

Szkody, których nie można dochodzić na podstawie zaostrzonych reguł 
Dyrektywy 85/374, mogą być naprawiane w pełnej wysokości na zasadach ogólnych 
lub na zasadach szczególnych przewidzianych w prawie wewnętrznym danego pań-
stwa. W Ustawie z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zapisano, 
iż odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nie moż-
na wyłączyć ani ograniczyć (art. 4494). Przepisy o odpowiedzialności za szkodę wy-
rządzoną przez produkt niebezpieczny nie wyłączają odpowiedzialności za szkody 
na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wyko-
nania zobowiązania oraz z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Pomimo że postanowienia Dyrektywy 2001/95/WE w znacznym stopniu chro-
nią interesy producenta, wypuszczenie na rynek produktu niebezpiecznego niesie 
za sobą szereg poważnych konsekwencji. Celem ograniczenia ryzyka ich poniesie-
nia, bezpieczeństwa biznesowego producenta i innych podmiotów odpowiadających 
na równi z producentem, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów, 
opracowano i przyjęto do stosowania szereg dyrektyw, w których określono zasady 
wprowadzania różnego rodzaju produktów do obrotu. Jedną z nich jest Dyrektywa 
89/106/EWG Rady z dnia 21.12.1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw, rozporządzeń 
i przepisów administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wyrobów bu-
dowlanych, zwana dalej Dyrektywą.

Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych

Ustawa Prawo budowlane, transponując wymagania Dyrektywy – w art. 10 – za-
brania stosowania w budownictwie wyrobów niepewnych, bez odpowiednich cer-
tyfi katów, tzn. bez dokumentów świadczących o dopuszczeniu tych wyrobów do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane powinny 
pozwalać na wznoszenie obiektów – przy uwzględnieniu czynników ekonomicz-
nych – odpowiednich do zamierzonego użytkowania (jako całość oraz w podziale 
na części) i które spełniają w związku z tym wymagania podstawowe. Wymagania 
te powinny być spełnione przez ekonomicznie uzasadniony okres użytkowania i do-

4  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno-
ści, wymagań, jakie powinny spełniać notyfi kowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (DzU 2004.195.2011).
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tyczą one z reguły oddziaływań dających się przewidzieć. Wymaganiami podstawo-
wymi w świetle Dyrektywy i Prawa budowlanego (art. 5 ust. 1) są: bezpieczeństwo 
konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie 
warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska, ochrona przed hałasem 
i drganiami, oszczędność energii i odpowiednia izolacyjność cieplna przegród.

Wymagania podstawowe stanowią punkt odniesienia do powstania ustaleń tech-
nicznych (specyfi kacji technicznych) zharmonizowanych z Dyrektywą, którymi są: 
normy projektowania i wykonania konstrukcji budowlanych (euro kody), normy na 
wyroby budowlane (ENh), normy dotyczące badań i klasyfi kacji wyrobów budow-
lanych, europejskie aprobaty techniczne (EAT). 

Właściwości techniczne i użytkowe wyrobów budowlanych w znacznym stopniu 
wpływają na jakość, bezpieczeństwo i trwałość obiektów budowlanych. Obiekt bu-
dowlany może zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu i mieniu użytkownika nie tylko 
wtedy, gdy zostanie niewłaściwie zaprojektowany lub wykonany, ale również, jeśli 
do jego wznoszenia zostały użyte niewłaściwe wyroby. Dyrektywa nałożyła na pań-
stwa członkowskie obowiązek podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu za-
pewnienia, aby wyroby budowlane przeznaczone do stosowania w obiektach mogły 
być wprowadzane na rynek tylko wówczas, gdy nadają się do zamierzonego stoso-
wania, to znaczy gdy posiadają takie cechy, że obiekty, w których mają być wbudo-
wane, wmontowane, stosowane lub instalowane, mogą, o ile są prawidłowo zapro-
jektowane i wykonane, spełnić wymagania podstawowe w przypadkach, w których 
obiekty te są przedmiotem przepisów zawierających takie wymagania. W związku 
z tym, w zależności od przeznaczenia wyrobów budowlanych, przewidziano dwie 
możliwości ich dopuszczenia do obrotu i stosowania, mianowicie:

1) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w określonym obiekcie 
budowlanym, którymi są wyroby budowlane wykonane według indywidu-
alnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowią-
zującymi normami;

2) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Wyróżniono tu trzy grupy wyrobów:
• pierwsza grupa – wyroby oznaczone znakiem CE – co oznacza, że doko-

nano oceny zgodności wyrobu z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną, bądź krajową specyfi kacją techniczną;

• druga grupa – wyroby umieszczone w określonym przez Komisję Euro-
pejską wykazie, mające niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeń-
stwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regu-
łami sztuki budowlanej;

• trzecia grupa – wyroby oznakowane znakiem budowlanym B, dla któ-
rych producent mający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej doko-
nał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajo-
wą deklarację zgodności wyrobu z Polską Normą albo aprobatą techniczną 
(art. 5.1 Ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych).
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Oznacza to równoległe funkcjonowanie na polskim rynku wyrobów budowla-
nych dwóch systemów ich legalizacji:

1) systemu europejskiego (wyroby budowlane oznakowane CE);
2) systemu krajowego (wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym).
Oceny zgodności dokonuje producent, stosując systemy wskazane we właści-

wej zharmonizowanej specyfi kacji technicznej wyrobu, stosując powyższe metody. 
Najważniejszymi kryteriami doboru systemów oceny zgodności są: 

1) wpływ wyrobu budowlanego na spełnienie wymagań podstawowych, 
a zwłaszcza tych wymagań, które dotyczą zdrowia i bezpieczeństwa;

2) rodzaj wyrobu;
3) wpływ jaki zmienność cech wyrobu może mieć na jego zdolność do spełnia-

nia przewidywanych dla niego funkcji;
4) prawdopodobieństwo wystąpienia wad wyrobu w trakcie jego produkcji.

Znakowanie CE

Wyroby budowlane, dla których istnieją zharmonizowane z Dyrektywą normy eu-
ropejskie lub wytyczne do europejskich aprobat technicznych EOTA, a także wyro-
by, na które wydana została europejska aprobata techniczna bez wytycznych EOTA, 
mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane w budownictwie zgodnie z prze-
znaczeniem, jeżeli zostały, na podstawie polskich przepisów lub przepisów innych 
państw członkowskich UE, oznakowane przez producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela znakiem CE. Oznakowanie CE jest także dopuszczalne w przypad-
ku wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfi kacjom tech-
nicznym (normie zharmonizowanej, europejskiej aprobacie technicznej lub krajo-
wej specyfi kacji technicznej). Można wtedy umieścić znak CE pod warunkiem do-
konania stosownej oceny zgodności (art. 5 ust. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych).

Umieszczając na wyrobie oznakowanie CE, producent wskazuje, że wyrób bu-
dowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfi kacją techniczną wyrobu i zgod-
ność ta została potwierdzona poprzez dokonanie jej oceny według systemu oceny 
zgodności wyrobu budowlanego, wskazanego w tej specyfi kacji, po wystawieniu de-
klaracji zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu. Przez 
wystawienie deklaracji zgodności producent wyrobu budowlanego oświadcza, że 
wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfi kacją techniczną wyrobu. 
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Znak budowlany

Wyroby budowlane, dla których nie ustanowiono zharmonizowanych z Dyrektywą 
norm wyrobów budowlanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicz-
nych wyrobów budowlanych EOTA objęte są regulacjami krajowego systemu wpro-
wadzania wyrobów budowlanych do obrotu i oznaczane znakiem budowlanym B. 
Także wyroby budowlane, dla których istnieją zharmonizowane normy lub wytycz-
ne do europejskich aprobat technicznych wyrobów budowlanych EOTA, mogą być 
wprowadzane do obrotu na terytorium Polski po ich oznaczeniu znakiem budowla-
nym, jeśli wyroby te zostały objęte obowiązkiem znakowania CE. Znak budowla-
ny jest zastrzeżonym znakiem, wskazującym, że dany wyrób budowlany jest zgod-
ny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną

Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz znakowania 
wyrobów budowlanych znakiem budowlanym określa Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Ocena zgodności dokonywana jest przez producenta na podstawie odpowiedniej 
specyfi kacji technicznej, stosując wskazany w niej system lub – jeżeli nie został on 
określony w specyfi kacji technicznej – według jednego z sześciu systemów określo-
nych w § 4 pkt 3 ww. rozporządzenia, które są analogiczne do regulacji znaku CE. 
Dokumentami tworzonymi w ramach procedury oceny zgodności są, zależnie od ro-
dzaju systemu, krajowa deklaracja zgodności, krajowy certyfi kat zgodności lub kra-
jowy certyfi kat zakładowej kontroli produkcji. 

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne 
wtedy, gdy producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do-
konał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową de-
klarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgod-
ności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 
przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań pod-
stawowych. 

Znakiem budowlanym może być również oznakowany, na wyłączną odpowiedzial-
ność producenta „regionalny wyrób budowlany”, tj. wyrób budowlany wytwarzany 
tradycyjnie, na określonym terenie przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej 
praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania. O uznaniu, że dany wyrób budow-
lany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka, w drodze decyzji, na wniosek 
producenta, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Oznakowanie 
znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne wyłącz-
nie po uzyskaniu decyzji, oraz wydaniu, przez producenta, na jego wyłączną odpowie-
dzialność, oświadczenia, że wyrób budowlany został wytworzony w ww. sposób i na-
daje się do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
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Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

Opisane sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych mają na celu za-
pewnienie ich jakości i bezpieczeństwa. Mają z jednej strony chronić konsumenta 
przed skutkami wadliwości wyrobu budowlanego, a z drugiej strony mają chronić 
producenta i inne podmioty solidarnie z nim odpowiadające za ewentualne konse-
kwencje wprowadzenia do obrotu niebezpiecznych wyrobów budowlanych.

Ochrona została wzmocniona poprzez określenie zasad kontrolowania rynku 
wyrobów budowlanych. Czynności podejmowane w trakcie kontroli dotyczą wyro-
bów wprowadzonych do obrotu i mają na celu ustalenie, czy kontrolowane wyroby 
spełniają wymagania przepisów prawnych i tym samym nie stwarzają zagrożenia 
dla potencjalnych konsumentów. 

Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzanych do 
obrotu, w zakresie uregulowanym w Ustawie o wyrobach budowlanych, oraz orga-
nami wyspecjalizowanymi w rozumieniu Ustawy o systemie oceny zgodności są:

1) wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego;
2) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (art. 11).
Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest organem właściwym w pierw-

szej instancji w sprawach z zakresu kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych 
do obrotu. Na mocy przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych może on z urzędu 
podjąć czynności kontrolne w odniesieniu do tych wyrobów (art. 16, ust. 1). W przy-
padku wyrobów oznakowanych znakiem CE, postępowanie kontrolne może zostać 
wszczęte również na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(Prezes UOKiK) (art. 16, ust. 1). Organem nadrzędnym w stosunku do wojewódzkie-
go inspektora nadzoru budowlanego jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
(GINB).

Czynności kontrolne podejmowane są w ramach rocznego planu kontroli wyro-
bów budowlanych zatwierdzanego przez GINB. Oprócz kontroli planowych prowa-
dzone są także kontrole doraźne (art. 13, ust. 1).

Kontrola prowadzona jest przez upoważnionych pracowników wojewódzkie-
go inspektoratu nadzoru budowlanego, którzy mają prawo wstępu na teren, na któ-
rym prowadzona jest działalność gospodarcza, polegająca na obrocie wyrobami bu-
dowlanymi (art. 16, ust. 2). W przypadku kontroli realizowanej na wniosek Prezesa 
UOKiK może uczestniczyć upoważniony przez niego pracownik Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (art. 16, ust. 3).

Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miej-
scu wykonywania jego działalności, w czasie wykonywania działalności oraz 
w obecności kontrolowanego (art. 17, ust. 1). 

Celem kontroli jest sprawdzenie, czy wyrób spełnia wymagania mających za-
stosowanie przepisów prawnych. W związku z tym kontrola dotyczy samego wy-
robu budowlanego, prawidłowości jego wykonania lub dokumentacji technicznej 
(art. 17, ust. 3). Kontrolujący może żądać od kontrolowanego deklaracji zgodności 
wyrobu budowlanego, nazwy i adresu producenta, jeśli kontrolowanym jest jego 
upoważniony przedstawiciel, wykazu uwzględnionych specyfi kacji technicznych, 
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Polskich Norm wyrobu albo aprobat technicznych, ogólnego opisu wyrobu budowla-
nego, schematów oraz instrukcji obsługi tego wyrobu (art. 18, ust. 1). W przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do zgodności wyrobu budowlanego z wymaganiami 
ustawy o wyrobach budowlanych, kontrolujący może dodatkowo żądać od produ-
centa przedstawienia dokumentów związanych z oceną zgodności, a w szczególno-
ści sprawozdania z przeprowadzonych badań, informacji o wewnętrznej (zakłado-
wej) kontroli produkcji (art. 18, ust. 2). Jeśli kontrolowany wyrób budowlany stwarza 
zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, kontrolujący może żądać od 
producenta przedstawienia pełnej dokumentacji technicznej (art. 18, ust. 3). Kiedy 
kontroli podlega sprzedawca, kontrolujący może od niego żądać wskazania nazwy 
i adresu producenta oraz ogólnego opisu wyrobu budowlanego, schematów oraz in-
strukcji obsługi tego wyrobu (art. 18, ust. 4).

Jeśli producent nie przedstawi dokumentów związanych z oceną zgodności 
wyrobu budowlanego bądź z przedstawionych dokumentów nie wynika, że wyrób 
budowlany spełnia wymagania ustawy o wyrobach budowlanych, właściwy organ 
może poddać wyrób budowlany badaniom lub zlecić ich przeprowadzenie (art. 25, 
ust. 1). 

W wyniku kontroli powstaje protokół, który przekazywany jest kontrolowanemu 
do podpisu (art. 21, ust. 1) i do którego kontrolowany może zgłosić uwagi bezpośred-
nio do protokołu kontroli lub wnieść je na piśmie w terminie siedmiu dni od dnia 
przedstawienia protokołu do podpisu (art. 21, ust. 2).

Postępowanie administracyjne w sprawach wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu

Postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie wyrobów budowlanych 
wszczyna się w następstwie postępowania kontrolnego, w tracie którego stwierdzo-
no nieprawidłowości w zakresie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Postępowanie to wszczynane jest z urzędu (art. 28) i toczy się na podstawie przepisów 
Ustawy o wyrobach budowlanych oraz przepisów Kodeksu postępowania administra-
cyjnego. Stronami w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wyrobów budow-
lanych są: producent lub sprzedawca określonej partii wyrobu budowlanego (art. 33, 
ust. 1).

Jeśli w wyniku kontroli dotyczącej sprzedawcy, właściwy organ stwierdzi, że 
wyrób budowlany nie spełnia wymagań Ustawy o wyrobach budowlanych, orzeka 
w drodze decyzji:

1) zakaz dalszego przekazywania określonej partii wyrobu budowlanego, nakła-
dając na producenta obowiązek usunięcia w wyznaczonym terminie określonych 
nieprawidłowości (w przypadku niewykonania tego, właściwy organ w drodze de-
cyzji zakazuje obrotu określoną partią wyrobu budowlanego) albo

2) nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii 
(art. 30, ust. 1).
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Powyższe decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu (art. 30, ust. 3). 
W sytuacji wydania w drodze decyzji nakazu wycofania z obrotu wyrobu budowla-
nego albo jego określonej partii oraz zakazu obrotu określoną partią wyrobu, wła-
ściwy organ jest zobowiązany do przeprowadzenia niezwłocznie kontroli dotyczącej 
producenta (art. 30, ust. 4). W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli producen-
ta, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych w Ustawie o wyrobach 
budowlanych, właściwy organ w drodze decyzji nakazuje:

1) wstrzymanie wprowadzania do obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej 
partii, nakładając obowiązek usunięcia w wyznaczonym terminie określonych 
nieprawidłowości (w przypadku niewykonania tej decyzji, właściwy organ naka-
zuje w drodze decyzji, wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego albo jego okre-
ślonej partii) albo

2) wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii; właści-
wy organ może także nakazać producentowi odkupienie wyrobu na żądanie 
osób, które faktycznie nim władają (art. 31, ust. 5);

3) ograniczenie dalszego przekazywania wyrobu budowlanego użytkownikowi, 
konsumentowi i sprzedawcy (art. 31, ust. 1).

W dwóch ostatnich ww. decyzjach, właściwy organ nakazuje jednocześnie po-
wiadomienie przez stronę postępowania konsumentów lub użytkowników wyrobu 
budowlanego o stwierdzonych nieprawidłowościach, określając termin i sposób ich 
powiadomienia (art. 31, ust. 3).

W przypadku wydania decyzji stwierdzającej, że wyrób budowlany nie spełnia 
wymagań określonych w Ustawie o wyrobach budowlanych, właściwy organ może 
nakazać zniszczenie wyrobu budowlanego na koszt producenta, jeśli w inny sposób 
nie można usunąć zagrożeń spowodowanych przez ten wyrób (art. 31, ust. 6).

Decyzje dotyczące wstrzymania wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu, 
ograniczenia dalszego przekazywania czy zniszczenia wyrobu budowlanego, wyda-
wane są w zależności od rodzaju stwierdzonych niezgodności wyrobu budowlanego 
z wymaganiami Ustawy o wyrobach budowlanych oraz stopnia zagrożenia powo-
dowanego przez wyrób budowlany, mając na celu wyłącznie odwrócenie grożącego 
niebezpieczeństwa lub usunięcie już istniejącego oraz zapewnienia bezpieczeństwa, 
zdrowia i życia konsumentów (art. 31, ust. 7).

Umorzenie postępowania może nastąpić w drodze decyzji, jeżeli:
1) właściwy organ stwierdzi, że wyrób budowlany spełnia wymagania określo-

ne Ustawą o wyrobach budowlanych;
2) niezgodność wyrobu budowlanego z wymaganiami określonymi Ustawą 

o wyrobach budowlanych została usunięta lub wyrób ten został wycofany 
z obrotu;

3) postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe (art. 32).

korekta po 1 łam.rozdz5.indd   494k kt 1 ł d 5 i dd 494 2010-09-23   08:34:462010 09 23 08 34 46



495Systemowe zapewnienie bezpieczeństwa wyrobów budowlanych 

Realizacja wymagań

Ustawa o wyrobach budowlanych, obowiązująca od 1 maja 2004 roku ustanowi-
ła podstawy prawne i organizacyjne systemu nadzoru rynku wyrobów budowlanych. 
Kontrole wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu rozpoczęto w czerw-
cu 2004 roku, praktycznie od utworzenia Departamentu Wyrobów Budowlanych 
w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego oraz wydziałów kontroli wyrobów bu-
dowlanych w wojewódzkich inspektoratach nadzoru budowlanego, skompletowania ze-
społów i przygotowania ich pod względem organizacyjnym i merytorycznym. W szes-
nastu województwach zorganizowano 48 dwuosobowych zespołów kontrolnych5.

Plany kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu obejmu-
ją kontrole planowe, które realizowane są przez wojewódzkich inspektorów nad-
zoru budowlanego, na podstawie przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych. 
Opublikowane na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 
plany kontroli, sporządzone zostały w oparciu o:

1) wytyczne Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczące zasad 
ustalania wojewódzkich rocznych planów kontroli na dany rok;

2) wymagania art. 13 ust. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych oraz
3) stanowisko Prezesa UOKiK do przedłożonego przez GINS do zaopiniowa-

nia rocznego planu kontroli na dany rok wprowadzonych do obrotu wyrobów 
budowlanych zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 3 Ustawy o wyrobach budowlanych 
w odniesieniu do wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 
ww. ustawy (tj. oznakowanych CE), w związku z koniecznością uwzględnie-
nia wymagań przepisów ustawy o systemie oceny zgodności w zakresie pla-
nowania kontroli tych wyrobów.

W planach kontroli uwzględniono:
1) wykonanie kontroli podmiotów, z podziałem na kontrole przeprowadzone 

u producentów i sprzedawców;
2) skontrolowanie wyrobów budowlanych, w tym wyrobów objętych harmoni-

zacją (oznakowanych CE lub CE i B);
3) objęcie zakresem kontroli oznakowania wyrobów, kontroli dokumentacji wy-

robów, badania wyrobu według potrzeb.

5  Informacja na temat kontroli wyrobów budowlanych w 2004 r., s. 1.
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T a b e l a  1. Planowane i realizowane kontrole podmiotów w latach 2004–2008

Rok

Kontrole planowane Kontrole wykonane

produ-
cenci

sprze-
dawcy suma produ-

cenci
sprze-
dawcy

inne pod-
mioty suma % wyko-

nania

2004 510 495 1005 500 552 2 1054 105

2005 585 1350 1935 658 1476 25 2159 112

2006 470 834 1304 726 1346 62 2134 164

2007 252 918 1170 561 1189 11 1761 151

2008 228 807 1035 422 1274 7 1703 165

W tabeli 1 przedstawione zostały plany kontroli podmiotów oraz stopień ich re-
alizacji w latach 2004–2008. Kontrole planowane są u producentów i sprzedaw-
ców, natomiast w ich trakcie kontrolowane są także inne podmioty: importerzy, 
przedstawiciele producenta. Ustalając proporcje kontroli planowanych u producen-
tów i u sprzedawców przyjęto wykonanie większej ilości kontroli u sprzedawców. 
W przypadku kontroli planowanych u producentów przyjęto, iż będą one realizowa-
ne głównie:

1) jako kontrole włączane do planu w wyniku rozpatrzenia różnego rodzaju in-
formacji o nieprawidłowościach (informacje od konsumentów, informacje 
z kontroli u sprzedawców itp.);

2) ponadto przewidziano realizację kontroli u producentów tych wyrobów budow-
lanych, które nie są sprzedawane w sklepach, a od producentów trafi ają bez-
pośrednio do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych6. Jako sprze-
dawców typowanych do planowej kontroli, wojewódzcy inspektorzy nadzoru 
budowlanego typowali w szczególności: supermarkety i hipermarkety, podmio-
ty zajmujące się dystrybucją wyrobów budowlanych i importerów7. 

T a b e l a  2. Planowane i zrealizowane kontrole wyrobów w latach 2004–2008

Rok Kontrole 
planowane

Kontrole wykonane
% wykonania

łącznie CE, CE i B B

2004 1005 2158 212 1946 215

2005 4040 5026 774 4252 124

2006 3950 5369 1252 3290 136

2007 3510 4578 1591 2966 130

2008 3283 4791 1971 2789 146

6  Zbiorczy plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na rok 2008, s. 4.
7  Ibidem, s. 4.
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Plany kontroli wyrobów budowlanych i stopień ich realizacji przedstawiony zo-
stał w tabeli 2. W tabeli przedstawione zostały także ilości skontrolowanych wy-
robów budowlanych objętych harmonizacją (oznakowanych CE lub CE i B) oraz 
wyrobów budowlanych nieobjętych harmonizacją (oznakowanych B). W tabeli nie 
przedstawiono ilości wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania.

Jako zalecane do uwzględnienia przy typowaniu wyrobów budowlanych i pod-
miotów do kontroli przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, wska-
zywane są następujące kryteria:

1) wyniki i wnioski z poprzednich kontroli planowych i doraźnych;
2) informacje od nabywców fi rm, wykonawców robót budowlanych, użytkow-

ników obiektów, dane o wyrobach importowanych wątpliwej jakości oraz 
ewentualnie inne wskazania na możliwość niespełnienia przez wyroby bu-
dowlane wymagań ustawy o wyrobach budowlanych;

3) informacje uzyskane od organów nadzoru budowlanego, na temat nieprawi-
dłowości dotyczących wyrobów budowlanych, stwierdzonych podczas kon-
troli na budowach;

4) wyroby dla których wycofano dotychczasowe normy krajowe w związku 
z wprowadzeniem norm zharmonizowanych i/lub upływem okresów przej-
ściowych dla ww. norm8.

Zakres kontroli obejmuje kontrolę oznakowania, prowadzoną we wszystkich 
przypadkach kontrolowanych wyrobów budowlanych (zarówno u sprzedawców, jak 
i u producentów). Kontrola dokumentacji przeprowadzana jest natomiast u produ-
centów. Badania wyrobów nie są planowane i są wykonywane odpowiednio do po-
trzeb (w uzasadnionych przypadkach).

Planowane w poszczególnych latach kontrole zostały w pełni zrealizowane. 
Dotyczyło to zarówno liczby przeprowadzonych kontroli, proporcji kontroli produ-
centów i sprzedawców, liczby kontrolowanych wyrobów budowlanych oraz ich asor-
tymentu zgodnie z priorytetami ustalanymi przez GINB. Poza kontrolami planowa-
nymi zrealizowane zostały kontrole doraźne. Proporcje pomiędzy ilością kontroli 
planowych i kontroli doraźnych przedstawiono w tabeli 3. 

T a b e l a  3. Kontrole planowane i kontrole doraźne

Rok 2004 2005 2006 2007 2008

kontrole planowe b.d. 91,50% 65% 68% 68%

kontrole doraźne b.d. 8,50% 35% 31% 32%

8  Ibidem, s. 4–5; Plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na rok 2009.
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Stwierdzone nieprawidłowości i wszczęte postępowania 
administracyjne w latach 2004–2008

W wyniku kontroli wyrobów budowlanych stwierdzono nieprawidłowości dotyczące:
1) oznakowania: brak wymaganego oznakowania, nielegalne oznakowania, nie-

właściwe oznakowania, brak obowiązkowej informacji, niewłaściwa infor-
macja;

2) deklaracji zgodności: brak deklaracji zgodności, niewłaściwa deklaracji zgod-
ności;

3) dokumentacji technicznej: brak specyfi kacji technicznej, niedokonanie wła-
ściwej oceny zgodności, brak certyfi katu zgodności wyrobu, brak certyfi katu 
zgodności zakładowej kontroli produkcji, nieprawidłowa dokumentacja tech-
niczna, nieprawidłowości wynikające z badań wyrobu.

W tabeli 4 przedstawiono zestawienie dotyczące ilości stwierdzonych nieprawi-
dłowości w trakcie kontroli wyrobu (w niektórych wyrobach stwierdzano więcej niż 
jedną nieprawidłowość).

Zakres i waga nieprawidłowości jest różna. Od uchybień, które mogą być usu-
nięte przez kontrolowany podmiot, do poważniejszych, wskazujących na możliwość 
powstania zagrożeń związanych ze stosowaniem danego wyrobu. W przypadku po-
ważnych nieprawidłowości, wskazujących na niezgodność wyrobu budowlanego 
oznakowanego znakiem budowlanym B – z wymaganiami podstawowymi okre-
ślonymi w art. 5.1 ustawy Prawo budowlane – stosowane są najostrzejsze sankcje, 
w tym wpis do Krajowego Rejestru Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych 
(KRZWB). Liczba decyzji skutkujących wpisem do KRZWB przedstawiona zosta-
ła w tabeli 4. Na koniec 2008 roku Wykaz zawierał 217 wpisów.

T a b e l a  4. Nieprawidłowości, postępowania administracyjne oraz wydane decyzje

Rok

2004 2005 2006 2007 2008

Liczba skontrolowanych podmiotów 1054 2159 2134 1761 1703

Liczba skontrolowanych wyrobów 2158 5026 5369 4578 4791

Liczba wyrobów, w których stwierdzono 
nieprawidłowości 746 2231 2093 1505 1382

oznakowania 863 2231 1800 1399 1346
na wykonanych kontroli 2042 4603 5150 4447 4772

deklaracji zgodności
536

771 680
346 225na wykonanych kontroli 1510 1612

specyfi kacji technicznej 254
na wykonanych kontroli 638 1241 909

Wszczęte postępowania administracyjne 138 790 1046 1106 846

Wydane orzeczenia 198 1043 1183 1308 1183

CE 2 78 79 152 183
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B 136 965 839 825 635

nieoznakowane 0 265 331 365

Decyzje 197 1043 1183 1322 1183

zakazujące i nakazujące 117 290 230 401 324

umorzenie postępowania 80 651 745 788 764

inne 0 0 43 0 95

Decyzje skutkujące wpisem do KWZWB 15 102 165 133 94

producenci 12 33 53 41 32

sprzedawcy 3 51 112 92 62

Na podstawie ustaleń kontroli (gdy stwierdzono, że wyrób nie spełnia wymagań 
określonych w ustawie Prawo budowlane) wojewódzki inspektor nadzoru budow-
lanego, w przypadku gdy kontrolowany nie podjął dobrowolnych działań napraw-
czych, dotyczących kontrolowanego wyrobu budowlanego (wyrobów budowlanych), 
wszczyna postępowanie administracyjne. Jeśli podmiot po wszczęciu postępowania 
administracyjnego wykaże, że usunął stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidło-
wości, wówczas organ umarza postępowanie. W przeciwnym przypadku organ wy-
daje decyzję administracyjną rozstrzygającą o istocie sprawy i nakładającą na stro-
ny postępowania określone obowiązki. Stosowane przez organ środki powinny być 
adekwatne do stopnia naruszenia ustawowych wymagań.

Liczba wszczętych postępowań administracyjnych w poszczególnych latach zosta-
ła przedstawiona w tabeli 4. W ich wyniku wydano orzeczenia, dzieląc je na orzecze-
nia wydane w stosunku do wyrobów podlegających harmonizacji (oznakowanych CE 
lub CE i B), wyrobów niepodlegających harmonizacji (oznakowanych znakiem bu-
dowlanym B) oraz wyrobów nieoznakowanych (do jednostkowego stosowania oraz 
wyrobów regionalnych).

Wśród decyzji wydano decyzje:
1) zakazujące (art. 30 ust. 1 pkt 1, art. 30 ust. 2);
2) nakazujące (art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 31 ust. 1 pkt 3, art. 31 

ust. 1 pkt 2, art. 31 ust. 2, art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 31 ust. 5, art. 31 ust. 6);
3) o umorzeniu postępowania (art. 32).
Strony postępowań administracyjnych mogą wnosić do GINB odwołania od de-

cyzji wydanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego. Strony po-
stępowań administracyjnych mogą także zaskarżać decyzje GINB do wojewódzkie-
go sądu administracyjnego.

Podsumowanie

Zadania planowane w ramach kontroli rynku wyrobów budowlanych w poszczegól-
nych latach zostały w pełni zrealizowane. W latach 2005 i 2006 zwracano uwagę, 
iż poprawie ulegała jakość i efektywność działań kontrolnych. W kolejnych latach 
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wzrastała liczba wpisów do KWZWB. W podsumowaniu kontroli rynku wyrobów 
budowlanych w roku 2008 zwrócono uwagę na dużą ilość podjętych dobrowolnie 
działań naprawczych przez producentów, tj. w stosunku do 888 wyrobów (na 4791 
skontrolowanych) i wydanych jednocześnie przez wojewódzkich inspektorów nad-
zoru budowlanego 764 decyzji o umorzeniu postępowania w związku z usunięciem 
niezgodności wyrobów z wymaganiami Ustawy o wyrobach budowlanych albo wy-
cofaniem wyrobu z obrotu. Tym samym potwierdzona została skuteczność działa-
nia organów nadzoru budowlanego w zakresie nadzoru nad rynkiem wyrobów bu-
dowlanych9.

Bibliografi a

Dyrektywa 85/374/EWG Rady z dnia 25.07.1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności 
za produkty wadliwe.

Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3.12.2001 r. w sprawie ogólne-
go bezpieczeństwa produktów.

Dyrektywy 89/106/EWG Rady z dnia 21.12.1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw, rozporządzeń 
i przepisów administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wyrobów budowlanych.

Informacja na temat kontroli rynku wyrobów budowlanych w 2005 r.
Informacja na temat kontroli rynku wyrobów budowlanych w 2006 r.
Informacja na temat kontroli rynku wyrobów budowlanych w 2007 r.
Informacja na temat kontroli wyrobów budowlanych w 2004 r.
Kontrola rynku wyrobów budowlanych w 2008 r.
Plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na rok 2009.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, DzU 
2004.198.2041.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno-
ści wymagań, jakie powinny spełniać notyfi kowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodno-
ści, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, DzU 2004.195.2011.

Ustawa z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, DzU 2000.22.271.

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności, DzU 2002.166.1360.
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, DzU 2004.92.881.
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, DzU 2006.156.1118.
Zbiorczy plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na rok 2008.

9  Kontrola rynku wyrobów budowlanych w 2008 r. 
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