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organy właściwe w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 
lub udostępnianych na rynku krajowym 

Prezes UOKiK – jako  organ  monitorujący funkcjonowanie systemu kontroli 
(obejmującego wyroby podlegające wielu dyrektywom i m.in. rozporządzeniu Nr 305/2011)

organy celne

Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego 

16 wojewódzkich inspektorów nadzoru 
budowlanego

Organizacja nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych 
w Polsce



Prowadzenie kontroli 
planowych i doraźnych

Zlecanie badań 
pobranych próbek 

wyrobów budowlanych

Prowadzenie 
postępowań 

administracyjnych w I 
instancji

Nakładanie 
administracyjnych kar 

pieniężnych

Wydawanie opinii dla 
organów celnych

Główne obowiązki i zadania 
wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego (WINB) 

System kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu



Główne obowiązki i zadania Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB) 

Prowadzenie KWZWB

Współpraca z Prezesem UOKiK 
(w zakresie CE)

i organami nadzoru rynku 
krajowymi i innych państw 

członkowskich

Prowadzenie Punktu 
Kontaktowego ds. wyrobów 

budowlanych
Kontrola działania WINB

Prowadzenie postępowań 
administracyjnych jako organ 

wyższego stopnia 

Publikowanie wyników badań 
próbek wyrobów budowlanych

Wyznaczanie i monitorowanie 
jednostek oceny (JOT i KJOT)

Autoryzacja i notyfikacja 
jednostek wykonujących zadania 
strony trzeciej w procesie oceny i 
weryfikacji stałości właściwości 

użytkowych wyrobów 
budowlanych



Ponadto Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego (GINB) może:

Prowadzić kontrole  planowe i doraźne oraz pobierać próbki 
wyrobów do badań

Prowadzić postępowania administracyjne w I instancji

Nakładać kary pieniężne

System kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu



wydawać organom wojewódzkim wytyczne i zalecenia

dotyczące kontroli 
wyrobów budowlanych

wezwać WINB do wprowadzenia do wojewódzkiego rocznego planu 
kontroli określonych zadań

wezwać WINB do przeprowadzenia kontroli w określonym zakresie 

zapewniające jednolitość 
postępowań w sprawach 
wyrobów budowlanych

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może:

System kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu
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Możliwe kary nakładane na producenta w Polsce

wprowadza do obrotu wyrób budowlany nienadający się do zamierzonego 
zastosowania w zakresie zadeklarowanych właściwości użytkowych 

umieszcza na wyrobie oznakowanie CE albo znak budowlany, a wyrób ten 
nie posiada właściwości użytkowych określonych w DWU lub KDWU 

kara do 100 000 zł

kara do 100 000 zł



Nadzór rynku - Luksemburg
ILNAS – NADZÓR RYNKU

Agencja rządowa podlegająca Ministerstwu Gospodarki

Odpowiada za:

• normalizacja

• akredytacja agencji oceniających zgodność

• akredytacja, powiadamianie i nadzór nad dostawcami usług w handlu 
elektronicznym

• nadzór rynku

• zaufanie cyfrowe

• wykonywanie prawa w sprawach metrologii prawnej, naukowej i przemysłowej

• mianowanie jednostek notyfikowanych

• weryfikacja dobrych praktyk laboratoryjnych

• powiadamianie Komisji Europejskiej i innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej o wszelkich projektach przepisów technicznych lub zasad 
związanych z usługami przedsiębiorstwa informacyjnego przed przyjęciem 
takich przepisów lub zasad do prawa krajowego.



Nadzór rynku - Luksemburg
ILNAS – NADZÓR RYNKU

Sankcje karne

Nieprawidłowe oznakowanie wyrobu, brak deklaracji – 250 EUR - 10 
000 EUR

Odmowa dostarczenie organowi nadzoru dokumentów, utrudnianie 
kontroli od 250 EUR do 15 000 EUR

Wprowadzenie do obrotu wyrobu niezgodnie z przepisami:

- kara grzywny w wysokości od 251 EUR do 500 000 EUR oraz 
karze pozbawienia wolności od 8 dni do trzech lat lub tylko jedna z 
tych kar

- Nakłada się takie same kary, przy czym maksymalna przewidziana 
grzywna zostaje zwiększona do 1 000 000 EUR, jeżeli osoba, na 
którą nałożona została kara nie zastosowała się do niej



Nadzór rynku Estonia

• Urząd administracji odpowiadający za ochronę konsumentów, bezpieczeństwo 
produktów i usług

• Za wyroby budowlane odpowiada wyspecjalizowany departament 

• Sankcje karne

➢Osoba fizyczna naruszająca  warunki wprowadzenia produktu do obrotu lub 
udostępnienia produktu na rynku podlega grzywnie w wysokości do 300 jednostek 
grzywny (1 jednostka grzywny = 4 EUR x 300 = 1 200 EUR)

➢Osoba prawna naruszająca  warunki wprowadzenia produktu do obrotu lub 
udostępnienia produktu na rynku podlega grzywnie w wysokości do 32 000 EUR



Nadzór rynku - Czechy

• Organ administracji państwowej – Czeska Inspekcja Handlowa

• jest podzielona na Centralny Inspektorat i siedem podległych mu 
inspektoratów regionalnych z siedzibą i oddziałami w kilku stolicach regionu

• Kontroluje osoby fizyczne i prawne, które oferują, sprzedają, dostarczają lub 
wprowadzają na rynek produkty, oferują lub świadczą usługi lub prowadzą 
inną działalność na mocy obowiązujących przepisów.

• za naruszenie tych przepisów Czeska Inspekcja Handlowa nakłada sankcje w 
postępowaniach administracyjnych, które zwykle przybierają formę kary 
finansowej - za najpoważniejsze wykroczenia możliwość nałożenia grzywny w 
wysokości do 50 milionów CZK = 9 500 000 PLN = ok. 2 000 000 EUR 

• za drobne naruszenia przepisów możliwość nałożenia grzywny w wysokości do 
10 000 CZK = ok. 2 500 EUR na osobę kontrolowaną



Nadzór rynku Słowenia 

Organ odpowiedzialny Inspektorat Nadzoru Rynku 
Republiki Słowenii w Ministerstwie Rozwoju 
Gospodarczego i Technologii

• Sankcje za wprowadzenie do obrotu wyrobów z 
naruszeniem przepisów – sankcja karna w 
wysokości od 3000 EUR do 40 000 EUR



Nadzór rynku Irlandia 

• Rada Miasta Dublin - Departament Mieszkalnictwa, Samorządu 
Lokalnego i Dziedzictwa - jest organem właściwym do wykonywania 
funkcji nadzoru rynku zgodnie z przepisami Unii Europejskiej

Możliwe sankcje za naruszenie przepisów:

• W przypadku skazania w trybie uproszczonym na grzywnę do 5 000 
EUR lub na karę pozbawienia wolności do 3 miesięcy lub na obie kary 

• w przypadku skazania w drodze aktu oskarżenia - grzywna do 500 000 
EUR lub na karę pozbawienia wolności do 12 miesięcy lub na obie 
kary



Nadzór rynku - Grecja

• Wydział Budownictwa, Chemii i Innych Wyrobów 
Przemysłowych Dyrekcji Bezpieczeństwa i 
Zgodności Wyrobów Przemysłowych w 
Sekretariacie Generalnym Przemysłu 
Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji

• Sankcje za wprowadzenie do obrotu wyrobów z 
naruszeniem przepisów – sankcja karna w 
wysokości od 5 000 EUR do 20 000 EUR



Nadzór rynku Włochy

• Właściwe departamenty w Ministerstwie 
Gospodarki, Ministerstwie Zrównoważonej 
Infrastruktury i Mobilności i Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych (Państwowa Straż Pożarna)

• Naruszenie przepisów kara od 1000 EUR 
(formalne) do 24 000 EUR, a w przypadku gdy 
wyrób niezgodny ma zastosowanie 
konstrukcyjne lub p. poż – kara do 50 000 EUR



Nadzór rynku Finlandia

• W Finlandii organem nadzoru rynku wyrobów budowlanych jest Fińska 
Agencja Bezpieczeństwa i Chemikaliów (Tukes).

• Prowadzi nadzór i kontrolę rynku w zakresie wielu dyrektyw nowego 
podejścia (wyrobów oznakowanych znakiem CE), w tym wyrobów 
budowlanych

• Organ ma prawo do badania wyrobów oraz zakupu przy użyciu fałszywej 
tożsamości

• Importer, producent, dystrybutor lub upoważniony przedstawiciel wyrobu 
budowlanego jest zobowiązany do zwrotu państwu poniesionych kosztów, 
jeżeli kontrola budowy wykaże, że wyrób budowlany nie jest zgodny z 
deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Odszkodowanie jest 
bezpośrednio egzekwowalne.



Nadzór rynku - Słowacja 

• Słowacka Inspekcja Handlowa (The Slovak Trade Inspection Authority) odpowiada za nadzór 
nad rynkiem wyrobów budowlanych

• Organ administracji państwowej, nadzorowany przez ministerstwo Gospodarki Republiki 
Słowacji

• Strukturę tworzy centralny Inspektorat Słowackiej Inspekcji Handlowej z siedzibą w Bratysławie i 
podległe mu inspektoraty w terenie (8 regionów)

• Sankcje karne – zakaz udostępniania, nakaz wycofania itd.

• sankcje finansowe nakładane na podmiot za wprowadzenie do obrotu lub udostępnienie na 
rynku wyrobu niezgodnego 5 000 EUE – 50 000 EUR

• Przewidziane również sankcje finansowe nakładane na:

➢ jednostkę notyfikowaną za naruszenie przepisów 1000 EUR – 5 000 EUR

➢ jednostkę oceny technicznej za przekroczenie uprawnień 2000 EUR – 10 000 EUR

➢ podmiot za podszywanie się pod jednostkę, fałszerstwo ETA, oceny technicznej SK, certyfikatu 
lub certyfikatu SK 5 000 – 30 000 EUR



Nadzór rynku Bułgaria

• Organ nadzoru: agencji nadzoru metrologicznego i technicznego –
(SAMTS), podzielona na 6 wydziałów regionalnych,

• Prowadzi nadzór i kontrolę rynku w zakresie wielu dyrektyw nowego 
podejścia (wyrobów oznakowanych znakiem CE), w tym wyrobów 
budowlanych

• W latach 2019-2021 ilość kontroli ogółem 7000-8759 (w całym 
obszarze)

• W latach 2019-2021 ilość skontrolowanych wyrobów budowlanych 293-
619

• W latach 2019 -2021 nie nakładano kar pieniężnych 



Nadzór rynku Litwa

• Organ nadzoru rynku – Centrum Ochrony Praw Konsumenta

• Prowadzi nadzór i kontrolę rynku w zakresie wielu dyrektyw nowego podejścia 
(wyrobów oznakowanych znakiem CE), w tym wyrobów budowlanych

• Sankcje karne

• Wprowadzenie do obrotu wyrobu niebezpieczne kara od 150 EUR do 6500 
EUR, 

• w przypadku gdy wyrób wyrządzi uszczerbek na zdrowiu konsumenta 25 00 
EUR do 15 000 EUR,

• W przypadku gdy wyrób spowoduje śmierć konsumenta 6500 EUR do 25 000 
EUR 

Ilość badanych próbek wyrobów - około 20/rok



Nadzór rynku - Szwajcaria

• Szwajcarski Federalny Urząd Budynków i Logistyki FB 
odpowiada za kontrolę wyrobów budowlanych na 
rynku

• Producenci wyrobów budowlanych są odpowiedzialni 
za prawidłowe wprowadzanie ich produktów na 
rynek a nadzór działa doraźnie, w przypadku 
zgłoszenia naruszenia przepisów

• We współpracy z wykonawcami poszukuje się 
skutecznych rozwiązań w przypadkach wyrobów 
stwarzających zagrożenie



Nadzór rynku - Szwajcaria

rok Ilość 

inspekcji

Ilość 

skontrolowanych 

wyrobów

Zbadana 

próbki 

wyrobów

Pozytywny 

wynik 

badania

Przewidziana 

kwota na 

badania

Ilość wydanych 

decyzji 

administracyjnych 

nakazujących 

wycofanie wyrobu 

Kwota 

nałożonych 

kar 

pieniężnych

2019-

2021

40-60 do 15 25% 0 -



Nadzór rynku - Szwecja

• Szwedzki Zarząd Mieszkalnictwa, Budownictwa i Planowania, 
Boverket, jest m. in. organem nadzoru rynku produktów 
budowlanych, jest również punktem kontaktowym ds. produktów 
w budownictwie

• Podstawowy cel nadzoru rynku to zachęcenie producenta do 
dobrowolnego usunięcia niezgodności formalnych

• W przypadku braku reakcji – sankcja karna do 4 500 EUR

• Odpowiedzialność za dobór właściwości użytkowych stosującego 
wyrób!!!

• Uznaje się, że wyroby budowlane z oznakowaniem CE mają 
ocenione właściwości użytkowe, a ich deklarowane właściwości 
nie powinny być kwestionowane!!



Nadzór rynku - Szwecja

rok Ilość 

inspekcji

Ilość skontrolowanych 

wyrobów

Zbadana 

próbki 

wyrobów

Pozytywny 

wynik 

badania

Przewidziana 

kwota na 

badania

Ilość wydanych decyzji 

administracyjnych 

nakazujących 

wycofanie wyrobu 

Kwota nałożonych kar 

pieniężnych

2019 109 109 10 7 88 000 EUR 4 4650 EUR za 

nieprawidłową 

deklarację

2020 71 69 18 5 36 520 EUR 3 0

2021 58 58 10 7 42 000 EUR 6 0



Nadzór rynku Belgia

Organ administracji publicznej odpowiedzialny m.in za 
bezpieczeństwo produktów i usług, ochronę konsumentów,

Wyspecjalizowany departament odpowiadający za dział 
budownictwa

• Naruszenie przepisów rozporządzenia nr 305/2011 lub 
przepisów krajowych – kara grzywny od 25 000 EUR do 26 
000 EUR

• Przewidziana kara zostaje podwojona, jeżeli ponowne 
naruszenie nastąpi w ciągu pięciu lat od skazania za to samo 
przestępstwo, które ma powagę rzeczy osądzonej – kara do 
50 000 EUR



Nadzór rynku Belgia

rok Ilość inspekcji Ilość inspekcji – w 

trakcie 1 inspekcji 

może być 

sprawdzonych kilka 

wyrobów

Zbadana 

próbki 

wyrobów 

budowlanych

Pozytywny wynik 

badania

Przewidziana 

kwota na 

badania

Ilość wydanych decyzji 

administracyjnych 

Kwota nałożonych 

kar pieniężnych

2019 283 659 (w tym 77  

wyrobów 

termoizolacyjnych)

20 kable 

elektryczne

19 57 ostrzeżeń 0

2020 199 494 (w tym 58  

wyrobów 

termoizolacyjnych)

8 czujników 

dymu

8 46 ostrzeżeń 0

2021 359 831 (w tym 61  

wyrobów 

termoizolacyjnych)

1 kable 

elektryczne + 

16

Kamień 

naturalny 

9 2 8168.80€ 95 ostrzeżeń 0
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Informacja o kontroli rynku 
wyrobów budowlanych w Polsce w 

2021 r.



Działania kontrolne organów nadzoru 
budowlanego w roku 2021

• Łącznie 16 wojewódzkich inspektorów nadzoru
budowlanego i Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego przeprowadzili

1 116 kontrole rynku ogółem (planowe i doraźne) 

podczas których skontrolowani ogółem 2 921 wyroby
budowlane



Zlecanie badań próbek wyrobów 
budowlanych w roku 2021

• Łącznie organy nadzoru budowlanego w 2021 roku zleciły badania

• 367  próbek wyrobów budowlanych (łącznie z badaniami próbek
kontrolnych).

• W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że

• 74 próbki nie spełniały deklarowanych przez producenta właściwości
użytkowych.

• Łącznie z próbkami kontrolnymi, deklarowanych przez producenta
właściwości użytkowych nie spełniało 20% próbek wyrobów.
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Grupy wyrobów, których próbki były 
pobierane najczęściej w roku 2021

W grupach wyrobów, których próbki były pobierane najczęściej, największy 
odsetek negatywnych wyników dotyczyły wyrobów z grup: 

• Kruszywa (43% negatywnych wyników)

• Materiały termoizolacyjne/ Złożone zestawy/systemy izolacyjne (29% 

negatywnych wyników)

• Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej, izolujące przed wodą lub 

parą wodną (24% negatywnych wyników)

• Kleje budowlane (23% negatywnych wyników)

• Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne (15% negatywnych 

wyników)



447 445

393

288

309

367

60%

44%

36%

33%

23% 20%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2016 2017 2018 2019 2020 2021

liczba zleconych do badań próbek udział wyników negatywnych

Zlecanie badań próbek wyrobów budowlanych w 
roku 2021



Kary pieniężne nakładane przez organy
nadzoru budowlanego

W 2021 roku łącznie orzeczono kary pieniężne w wysokości

• 1 343 520 zł

• W około 31 % przypadków złożono odwołanie od decyzji.

• Wysokość nałożonych decyzjami ostatecznymi kar pieniężnych wyniosła 1 171 520 zł

W 2020 roku łącznie orzeczono kary pieniężne w wysokości

• 1 650 100 zł

• W około 40 % przypadków złożono odwołanie od decyzji.

• Wysokość nałożonych decyzjami ostatecznymi kar pieniężnych wyniosła 943 300 zł



Planowane zmiany w przepisach dotyczących nadzoru nad rynkiem wyrobów

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 
2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 

Cel rozporządzenia:

• Zmniejszenie udziału wyrobów niezgodnych i niebezpiecznych 
na jednolitym rynku europejskim

• Dostosowanie przepisów nadzoru rynku do najnowszych 
rozwiązań biznesowych, szczególnie w obszarze sprzedaży 
internetowej

• Objęcie ramami nadzoru rynku obszarów zharmonizowanych 
które nie mają przepisów dotyczących nadzoru rynku

• Ujednolicenie działań organów nadzoru rynku przyjęcie ram  
współpracy i wzmocnienie roli organów celnych w systemie

•Wdrożenie: Ustawa ramowa ws. krajowego systemu nadzoru 
rynku

•Termin: pierwotnie lipiec 2021 r. 



Planowane zmiany w przepisach dotyczących nadzoru nad rynkiem wyrobów

Projekt ustawy o krajowym systemie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów objętych 
unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym

• W projekcie ustawy w znacznej mierze została zachowana struktura systemu nadzoru rynku obowiązująca na podstawie ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

• 1. Obecny system nadzoru rynku obejmuje 33 akty unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. Projektowana ustawa obejmie 70 aktów 
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, wymienionych w załączniku I do rozporządzenia 2019/1020.

• 2. W porównaniu do obowiązujących przepisów zwiększyła się liczba krajowych organów nadzoru rynku (z 13 do 17). Nowymi 
organami będą: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej, dyrektor Transportowego Dozoru 
Technicznego i Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych.

• 3. Rozszerzono kompetencje punktu kontaktowego ds. produktów, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o 
wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów oraz o odpowiedzialności za naruszenie przepisów 
rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie 
członkowskim (Dz. U. 1454), o udzielanie informacji w zakresie produktów podlegających unijnemu prawodawstwu 
harmonizacyjnemu.

• 4. W stosunku do aktualnie obowiązującego stanu prawnego wprowadzono zmiany w procedurach kontroli, tj. wprowadzono możliwość 
zakupu produktu pod ukrytą tożsamością w przypadku gdy nie jest możliwe pozyskanie produktu w inny sposób. Do dokonania takiego 
zakupu wymagana będzie zgoda Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

• 5. Wprowadzony zostanie system kar administracyjnych wymierzanych przez krajowe organy nadzoru rynku w przypadku naruszenia 
przez podmioty gospodarcze przepisów rozporządzenia (UE) 2019/1020. Jednocześnie zmianie uległa wysokość administracyjnych kar 
pieniężnych przewidzianych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. 
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do 
użytku cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 204 oraz z 2022 r. poz. 275) oraz ustawie z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu 
energetycznym produktów związanych z energią (Dz. U. z 2020 r. poz. 378) – maksymalnie 500 tys. zł.

• Projekt w trakcie konsulatcji dostępny pod linkiem: Projekt (rcl.gov.pl)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358057
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• Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych – art. 75 projektu.

• Najważniejsze projektowane zmiany dot. Art. 26 ustawy o wyrobach budowlanych:

• „Ust. 1 Badanie próbki kontrolnej właściwy organ przeprowadza na wniosek 
producenta lub importera wyrobu albo kontrolowanego sprzedawcy − w przypadku 
gdy producent lub importer ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
złożony w terminie 14 dni od doręczenia sprawozdania z badań próbki.

• Ust. 3 Jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że wyrób budowlany nie spełnia 
wymagań określonych niniejszą ustawą, obowiązanym do uiszczenia opłaty 
stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań jest producent lub 
importer wyrobu. Jeżeli producent lub importer ma siedzibę poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, opłatę nakłada się na kontrolowanego sprzedawcę.”



Podsumowanie

• organy nadzoru budowlanego w Polsce działają aktywnie

• od 2016 roku utrzymuje się ̨ trend spadkowy w odniesieniu do udziału 
negatywnych wyników badań wyrobów budowlanych

• wysokość kar w większości krajów UE wynosi 20 000 – 25 000 EUR (50 
000 EUR) – niezasadne zaostrzanie przepisów dot. kar w Polsce 
(podniesienie wysokości kar do 500 tys. Zł = 100 000 EUR)

• nieuchronność kar nakładanych przez nadzór budowlany przekłada się 
na skuteczność  tych kar – niezasadne jest zaostrzanie przepisów dot. 
kar w Polsce w odniesieniu do wyrobów budowlanych

Międzynarodowa Konferencja ETICS

11 - 13.05.2022 Pałac i Folwark ŁOCHÓW



Dziękuję za uwagę!

Roman Sobczak

www.wyrobybudowlane.pl
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