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Wyroby budowlane 

 

Tytuł aktu prawnego oraz 
publikatory  (Dz.U., poz.) 

Link do aktu 
prawnego w 
języku polskim 

Zakres aktu 
prawnego 

Główne wymagania dla 
produktu określone w akcie 
prawnym 

Informacja czy 
zgodnie z 
polskimi 
przepisami 
produkt  podlega 
procedurze 
uprzedniego 
zezwolenia 

Dane kontaktowe 
do organu 
przeprowadzające
go ocenę produktu 

Dane kontaktowe 
do organu nadzoru 
rynku 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach 
budowlanych  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 215, z 
późn. zm.) 

https://isap.sejm.
gov.pl/isap.nsf/D
ocDetails.xsp?id=
WDU2020000021
5 
 

Określa zasady 
wprowadzania do 
obrotu lub 
udostępniania na 
rynku krajowym 
wyrobów 
budowlanych oraz 
m.in. zasady 
kontroli wyrobów 
budowlanych 
wprowadzonych do 
obrotu lub 
udostępnianych na 
rynku. 

Wyrób budowlany nieobjęty 
rozporządzeniem (UE) Nr 
305/2011 może być 
wprowadzony do obrotu lub 
udostępniony na rynku 
krajowym, jeżeli: 
 
1.został oznakowany (przez 
producenta) znakiem 
budowlanym 
 
albo  
 
2. został legalnie 
wprowadzony do obrotu w 
innym państwie 
członkowskim lub w Turcji i 
spełnia wymagania art. 5 ust. 
3 ustawy (tj. jego właściwości 
użytkowe umożliwiają 
spełnienie podstawowych 
wymagań przez obiekty 
budowlane zaprojektowane i 
budowane w sposób 
określony w przepisach 

Przepisy o 
wyrobach 
budowlanych nie 
przewidują 
procedury 
uprzedniego 
zezwolenia. 
 

Przepisy o 
wyrobach 
budowlanych nie 
przewidują organu, 
który 
przeprowadza 
ocenę wyrobów 
budowlanych 
przed ich 
wprowadzeniem 
do obrotu lub 
udostępnieniem na 
rynku krajowym. 
 
 

Główny Urząd 
Nadzoru 
Budowlanego 
 
ul. Krucza 38/42 
00-926 Warszawa 
Tel.: +48 22 661 80 
68  
e- mail: 
kancelaria@gunb.g
ov.pl 
dwb@gunb.gov.pl 
 
www.gunb.gov.pl 
 
Wojewódzcy 
inspektorzy 
nadzoru 
budowlanego 
https://www.gunb.
gov.pl/winb 
 
 
 

http://www.biznes.gov.pl/produkty
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
mailto:kancelaria@gunb.gov.pl
mailto:kancelaria@gunb.gov.pl
mailto:dwb@gunb.gov.pl
http://www.gunb.gov.pl/
https://www.gunb.gov.pl/winb
https://www.gunb.gov.pl/winb
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techniczno-budowlanych, 
oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej. Wraz z 
wyrobem budowlanym 
udostępnianym na rynku 
krajowym dostarcza się 
informacje o jego 
właściwościach użytkowych 
oznaczonych zgodnie z 
przepisami państwa, w 
którym wyrób budowlany 
został wprowadzony do 
obrotu, instrukcje stosowania, 
instrukcje obsługi oraz 
informacje dotyczące 
zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, jakie ten 
wyrób stwarza podczas 
stosowania i użytkowania. 
Ww. informacje i instrukcje 
dostarcza się z języku 
polskim). 
 
 
Warunkiem umieszczenia 
znaku budowlanego jest 
sporządzenie przez 
producenta krajowej 
deklaracji właściwości 
użytkowych z zastosowaniem 
właściwej przedmiotowo 
Polskiej Normy lub krajowej 
oceny technicznej (którą 
producent musi uzyskać, gdy 
brak jest odpowiedniej 

http://www.biznes.gov.pl/produkty
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Polskiej Normy wyrobu). 
 
Przez umieszczenie lub 
zlecenie umieszczenia znaku 
budowlanego na wyrobie 
budowlanym producent 
ponosi odpowiedzialność za 
zgodność tego wyrobu z 
deklarowanymi 
właściwościami użytkowymi. 
 

Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i 
Budownictwa z dnia 17 
listopada  
2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem 
budowlanym 
(Dz. U. poz.1966 z późn. 
zm.) 

https://isap.sejm.
gov.pl/isap.nsf/D
ocDetails.xsp?id=
WDU2016000196
6 
 
Zmiany: 
http://isap.sejm.g
ov.pl/isap.nsf/Do
cDetails.xsp?id=
WDU2018000123
3 
 
http://isap.sejm.g
ov.pl/isap.nsf/Do
cDetails.xsp?id=
WDU2019000117
6 
 
http://isap.sejm.g
ov.pl/isap.nsf/Do
cDetails.xsp?id=
WDU2019000216
4 

1) sposób 
deklarowania 
właściwości 
użytkowych 
wyrobów 
budowlanych 

2) krajowe systemy 
oceny i 
weryfikacji 
stałości 
właściwości 
użytkowych 
wyrobów 
budowlanych 

3) grupy wyrobów 
budowlanych 
objętych 
obowiązkiem 
sporządzania 
krajowej 
deklaracji 
właściwości 
użytkowych oraz 
właściwe dla tych 

Jako akt wykonawczy do 
ustawy o wyrobach 
budowlanych, określa sposób 
realizacji wymagań 
dotyczących krajowego 
systemu wprowadzania do 
obrotu wyrobów 
budowlanych (z 
oznakowaniem znakiem 
budowlanym), w tym zakres 
wyrobów budowlanych 
objętych obowiązkiem 
sporządzenia krajowej 
deklaracji właściwości 
użytkowych i oznakowania 
znakiem budowlanym. 
 

http://www.biznes.gov.pl/produkty
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grup krajowe 
systemy oceny i 
weryfikacji 
stałości 
właściwości 
użytkowych 

4) wzór i treść 
krajowej 
deklaracji 

5) sposób 
udostępniania lub 
dostarczania 
krajowej 
deklaracji 
odbiorcom 
wyrobów 
budowlanych 

6) sposób 
znakowania 
wyrobów 
budowlanych 
znakiem 
budowlanym oraz 
zakres informacji 
towarzyszących 
temu znakowi 

 

http://www.biznes.gov.pl/produkty
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Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 17 

listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen 

technicznych (Dz. U. poz. 

1968). 

 

https://isap.sejm.
gov.pl/isap.nsf/D
ocDetails.xsp?id=
WDU2016000196
8 
 

1) wzór wniosku o 
wydanie krajowej 
oceny technicznej 

2) tryb wydawania, 
zmiany lub 
przedłużenia 
terminu ważności 
krajowej oceny 
technicznej 

3) zawartość 
krajowej oceny 
technicznej 

4) sposób ustalania 
liczby godzin 
pracy 
niezbędnych do 
wydania, zmiany 
lub przedłużenia 
terminu ważności 
krajowej oceny 
technicznej 

5) sposób 
prowadzenia 
wykazu wydanych 
i wykazu 
uchylonych 
krajowych ocen 
technicznych oraz 
zakres 
umieszczonych 
w nich danych. 

Jako akt wykonawczy do 
ustawy o wyrobach 
budowlanych, nie określa 
wymagań dotyczących 
wyrobów budowlanych, lecz 
przede wszystkim tryb 
wydawania, zmiany lub 
przedłużenia terminu 
ważności krajowej oceny 
technicznej. 
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