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I. Dane identyfikacyjne 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego1 
00-926 Warszawa ul. Krucza 38/42 

 

Norbert Książek, od 8 lutego 2018 r. do 25 marca 2018 r., jako pełniący obowiązki, 
a od dnia 26 marca 2018 r., jako Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego2. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

 Jacek Szer, od 16 grudnia 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r, jako pełniący 
obowiązki GINB oraz od 1 września 2016 r. do 11 sierpnia 2017 r., jako 
kierownik GUNB, 

 Anita Oleksiak od 12 sierpnia 2017 r. do 7 lutego 2018 r., jako pełniąca 
obowiązki GINB. 

 

 Organizacja i funkcjonowanie systemu nadzoru nad produktami 
oznakowanymi CE 

 Współpraca w obszarze oznakowania CE 

 Postępowania administracyjne w systemie nadzoru nad produktami 
oznakowanymi CE 

 Działalność edukacyjno-promocyjna w zakresie oznakowania CE 

Od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. z wykorzystaniem dowodów sporządzonych 
przed lub po tym okresie. 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli  

Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 
 

1. Marek Suliński, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/11/2019 z 10 stycznia 2019 r. 

2. Anna Pruszkowska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KGP/9/2019 z 8 stycznia 2019 r. 

3. Rafał Szymański, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/3/2019 z 3 stycznia 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-6) 

 

 

                                                      
1  Dalej: GUNB lub Urząd. 
2  Dalej: GINB lub Główny Inspektor. 
3  Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w zakresie skutecznej ochrony rynku wyrobów budowlanych 
oznakowanych CE, w tym przeprowadzania kontroli i postępowań administracyjnych 
w sprawie wprowadzanych do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów 
budowlanych oznakowanych CE. 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dostosował organizacyjnie i strukturalnie 
GUNB do realizacji zadań nałożonych przepisami związanymi z zakresem niniejszej 
kontroli, w tym głównie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych5 
określającej zasady wprowadzania, udostępniania i kontroli wyrobów budowlanych 
funkcjonujących na rynku oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 
wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
89/106/EWG6. 

Główny Inspektor nadzorował opracowanie i wykonanie planu pracy Urzędu, w tym 
planów kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Kontrole oraz 
postępowania administracyjne w zakresie nadzoru rynku były prowadzone 
prawidłowo. 

Realizując zadania wynikające z art. 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia 305/2011 CPR, 
w celu usprawnienia swobodnego przepływu towarów, w strukturze organizacyjnej 
Urzędu – w Departamencie Wyrobów Budowlanych utworzony został Punkt 
Kontaktowy ds. wyrobów budowlanych. Punkt Kontaktowy udzielał m.in. informacji 
o przepisach (w tym technicznych) obowiązujących na terytorium Polski 
w odniesieniu do wyrobów budowlanych, w tym oznakowanych CE, oraz o tym, czy 
dany wyrób podlega wymogowi uprzedniego wydania zezwolenia na mocy prawa 
polskiego, wraz z informacjami o zasadzie wzajemnego uznawania wyrobów 
i stosowania na terytorium Polski rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące 
stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów 
wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające 
decyzję nr 3052/95/WE7 w odniesieniu do wyrobów, które nie podlegają 
wspólnotowym środkom harmonizującym UE. 

Na stronie internetowej GUNB publikowane są szczegółowe informacje na temat 
zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i związanych z tym 
obowiązków. Publikowane są również wyniki badań próbek wyrobów budowlanych, 
wraz ze sprawozdaniami z tych badań, oraz informacje o prowadzonych kontrolach, 
w formie półrocznych wykazów kontrolowanych przedsiębiorców i wyrobów 
budowlanych, wraz z protokółami z ustaleń tych kontroli. 

                                                      
4  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 

ocenę w formie opisowej. 
5  Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm. 
6  Dz. U. UE. L. 88 z 4.04.2011 r., str. 5 ze zm., dalej: rozporządzenie 305/2011 CPR. 
7  Dz. U. UE. L. 218 z 9.07.2008 r. str. 21 ze zm., dalej rozporządzenie 764/2008. Według 

rozporządzenia, poszczególne państwa UE mogą wprowadzać własne regulacje w swoim 
ustawodawstwie krajowym. Przepisy te jednak muszą być uprzednio zgłoszone Komisji 
Europejskiej. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 

oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja i funkcjonowanie systemu nadzoru nad 
produktami oznakowanymi CE 

System nadzoru rynku wyrobów budowlanych tworzą Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego i 16 wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego (WINB), którzy 
zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (art. 11) są organami właściwymi 
w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych 
na rynku krajowym, w zakresie uregulowanym przywołaną ustawą, oraz organami 
nadzoru rynku w rozumieniu art. ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach 
oceny zgodności i nadzoru rynku9. Organy nadzoru budowlanego są także organami 
wyspecjalizowanymi w rozumieniu art. 38 ust. 2 pkt 6 i ust. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności10. 

Do podstawowych zadań ww. organów należy kontrola wprowadzanych do obrotu 
lub udostępnianych na rynku krajowym wyrobów budowlanych, prowadzenie 
postępowań administracyjnych z tym związanych, współpraca z Prezesem Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów11 i organami celno-skarbowymi. 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego dostosowany został organizacyjnie 
i strukturalnie, zapewniając Głównemu Inspektorowi realizację zadań wynikających 
z dyrektyw nowego podejścia, norm zharmonizowanych oraz ustaw: o wyrobach 
budowlanych, o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów12. W strukturze organizacyjnej Urzędu zadania 
w zakresie nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych wykonywał Departament 
Wyrobów Budowlanych (DWB), natomiast w zakresie orzecznictwa 
administracyjnego – Departament Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego (DON). 

W Urzędzie używany jest centralny system informatyczny do zarządzania 
przepływem informacji między GINB a WINB w zakresie nadzoru rynku wyrobów 
budowlanych w Polsce, pn. e-Nadzór Budowlany (dalej: System). System 
funkcjonuje od 2006 r. i był dwukrotnie modyfikowany. Jego utworzenie 
sfinansowano z udziałem środków Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, działanie 1.5 Rozwój systemu 
dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line, natomiast 
aktualnie realizowana modyfikacja finansowana jest w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działanie 2.19 Usprawnienie procesów 
inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, pn. Powszechny dostęp do 
rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz utworzenie internetowego 
serwisu informacyjnego GUNB. 

                                                      
8  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena 

cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena 
w formie opisowej. 

9  Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 ze zm. 
10  Dz. U. z 2019 r. poz. 155. 
11  Prezes UOKiK monitoruje funkcjonowanie systemu nadzoru rynku, w zakresie wyrobów 

budowlanych wprowadzanych do obrotu w systemie europejskim, tj. z oznakowaniem CE 
12  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 2047) mająca zastosowanie do wyrobów 

nieobjętych oznakowaniem CE. 

OBSZAR 
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System jest narzędziem do realizacji przez WINB obowiązku informacyjnego, 
o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy o wyrobach budowlanych, 
polegającego na przekazywaniu do GINB informacji o wynikach zleconych badań 
próbek, przeprowadzonych kontrolach oraz wydanych postanowieniach, decyzjach 
i opiniach w sprawie wyrobów budowlanych. 

Na System składa się centralna baza danych zainstalowana na serwerze GUNB 
oraz obsługujące ją aplikacje, które obejmują dane o: przeprowadzonych kontrolach, 
dokonanych w toku kontroli ustaleniach, wydanych orzeczeniach, wyrobach 
budowlanych podlegających wpisowi do Krajowego Wykazu Wyrobów 
Zakwestionowanych13 oraz o wydanych opiniach na wniosek organów celnych. 
System nie zawiera wykazu wyrobów budowlanych podlegających oznakowaniu CE, 
które są niezgodne z wymaganiami lub stwarzają zagrożenie. Zgodnie bowiem 
z art. 61 ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku, rejestr takich 
wyrobów prowadzi Prezes UOKiK. Natomiast art. 15a ust. 1 ustawy o wyrobach 
budowlanych zobowiązuje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do 
przekazywania Prezesowi UOKiK kopii ostatecznych decyzji wskazujących takie 
wyroby budowlane. 

Według wyjaśnień14 Dyrektora DWB znaczące zmiany, które zaszły w przepisach 
w zakresie nadzoru rynku wyrobów budowlanych wymagają stworzenia nowego 
funkcjonalnego systemu informatycznego. Realizacja projektu w tym zakresie 
planowana jest na 2020 rok. 

GUNB dysponuje kadrą pracowników posiadających odpowiednie przygotowanie 
zawodowe oraz wymagane kwalifikacje. W kontrolowanym okresie nabór 
pracowników, w tym do merytorycznych departamentów, odbywał się zgodnie 
z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej15. Zasady i tryb naboru 
określały zarządzenia Dyrektora Generalnego GUNB16. W trakcie naboru oferty 
podlegały weryfikacji pod względem formalnym, a komisja oceniająca kandydatów 
sprawdzała wymagania merytoryczne dla danego stanowiska pracy wskazane 
w ogłoszeniu i wyłaniała kandydata do zatrudnienia. 

Zatrudnienie w GUNB w kontrolowanym okresie17 uległo nieznacznemu 
zmniejszeniu i wynosiło odpowiednio w 2016 r. 196 osób, w 2017 r. 193 osoby, 
a w 2018 r. 186 osób18. W tym samym okresie zmniejszeniu o pięć osób uległa 
grupa pracowników merytorycznych w DWB i DON z 22 do 17 osób. Według 
wyjaśnień Głównego Inspektora, aktualnie nadzór budowlany boryka się ze 
znacznymi problemami kadrowymi. Problem ten, jak wskazano, spowodowany jest 
brakiem odpowiednich środków finansowych na wynagrodzenia, które proponowane 
są kandydatom do pracy w GUNB, a od których wymaga się wysokich kwalifikacji 
nie tylko w obszarze przepisów prawa krajowego i unijnego, ale również wiedzy 
fachowej z zakresu materiałów budowlanych. 

Podobny problem z naborem nowych wykwalifikowanych pracowników zgłaszali 
GINB także wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego.  

                                                      
13  Prowadzonego na podstawie art. 15 ustawy o wyrobach budowlanych. Gromadzone są w nim 

dane i informacje dotyczące wyrobów budowlanych podlegających oznakowaniu znakiem 
budowlanym, niezgodnych z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach budowlanych. 

14  Pismo z dnia 17 stycznia 2019 r. 
15  Dz. U. z 2018 r. poz. 1559. 
16  Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej 

w GUNB z dnia: 22 marca 2012 r. i z 18 października 2016 r. 
17  Według stanu na dzień 1 stycznia danego roku. 
18  Na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnienie w GUNB wzrosło o pięć osób do 191 pracowników. 
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(akta kontroli str. 10-18, 320-325, 385-404, 444-465) 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 39 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o systemie 
oceny zgodności oraz art. 59 ust. 5 pkt 4 ustawy o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku, GINB sporządzał i przekazywał Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, plany pracy GUNB oraz sprawozdania z wykonania 
tych planów. Prezes UOKiK nie zgłosił uwag do tych dokumentów19. 

Plany pracy GUNB dotyczące kontrolowanego okresu zawierały cele i wykaz zadań 
dla poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym plany kontroli wyrobów 
budowlanych. Podstawowym kryterium do opracowania planu pracy Departamentu 
Wyrobów Budowlanych były regulaminy organizacyjne GUNB i DWB, określające 
zakres wykonywanych zadań, w tym pozyskiwania danych i informacji oraz 
opracowywaniem analiz i materiałów wykorzystywanych do planowania działalności 
kontrolnej. Plan pracy (na przykładzie 2017 r.) obejmował m.in.:  

 zadania kontrolne (w tym liczba kontroli, liczba badanych wyrobów oraz 
terminy realizacji), 

 inne obowiązki wynikające z przepisów prawa (np. prowadzenie Krajowego 
Wykazu Wyrobów Zakwestionowanych, udzielanie informacji przez Punkt 
Kontaktowy, współpraca z Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących 
wyrobów objętych rozporządzeniem 305/2011 CPR) lub z ustalonych zasad 
wewnętrznych Urzędu (np. planowanie, sprawozdawczość, rejestry 
udostępnionej informacji publicznej). 

W latach 2016-2018 (I półrocze) DWB kontrolami objął łącznie 474 wyroby 
budowlane oznakowane CE, w tym 159 wyrobów w 2016 r., 206 wyrobów 
u sprzedawców w 2017 r. oraz 75 wyrobów u sprzedawców i 5 wyrobów 
u producentów do 30 czerwca 2018 r. Jak wyjaśniono, DWB dodatkowo w 2017 r. 
i 2018 r. przeprowadzał kontrole realizowania przez uczestników procesu 
budowlanego zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane20, polegające m.in. na stosowaniu przy wykonywaniu robót budowlanych 
wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku 
zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym ustawy o wyrobach budowlanych. W trakcie 
tych kontroli weryfikowano również wyroby w zakresie prawidłowości oznakowania 
CE. 

W przypadku wojewódzkich planów kontroli GINB zapewnił sobie w kontrolowanym 
okresie, terminowe21 otrzymywanie do zatwierdzenia rocznych planów kontroli 
wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego. GINB przekazywał do WINB 
wytyczne22 do uwzględnienia przy opracowywaniu rocznych planów, wynikające 
z prowadzonej w Urzędzie analizy i oceny wyników realizacji ustawowych zadań 
przez WINB w obszarze wyrobów budowlanych.  

W ramach wojewódzkich planów kontroli corocznie uwzględniane były wyroby 
budowlane podlegające oznakowaniu CE, w tym wskazane przez GINB wybrane 
grupy wyrobów budowlanych o podwyższonym ryzyku wystąpienia 

                                                      
19  Pisma UOKiK z dnia 4 grudnia 2015 , 19 stycznia 2017 r. i 26 stycznia 2018 r. 
20  Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm. 
21  Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o wyrobach budowlanych, zatwierdzenie planu WINB powinno 

nastąpić w terminie do 15 listopada danego roku. 
22  Pisma GINB z dnia 2 listopada 2015 r., 3 listopada 2016 r. i 7 listopada 2017 r. 
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nieprawidłowości. W latach 2016-2018 dotyczyło to odpowiednio siedmiu, dziewięciu 
i pięciu grup wyrobów23. 

Problemy kadrowe miały wpływ na ilość i zakres przeprowadzanych kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w tym oznakowanych CE. 
W WINB w kolejnych latach planowano mniejszą liczbę kontroli niż w roku 
poprzedzającym, a mimo to plany nie były realizowane. Przykładowo, w 2016 r. 
WINB przeprowadziły 1 164 kontrole planowe, co stanowiło 101% zakładanego 
planu, natomiast w 2017 r. zrealizowano o 49 kontroli mniej, tj. 1 115 kontroli, co 
stanowiło 97% planu. 

W odniesieniu do łącznych działań kontrolnych organów nadzoru budowlanego 
(WINB i GUNB) w latach 2016-2017, zmniejszeniu uległa ilość przeprowadzanych 
kontroli z 1 652 do 1 607 (spadek o 3%), a także ilość skontrolowanych wyrobów 
budowlanych z 4 455 do 4 284 (spadek o 4%). Zmniejszeniu uległa również ilość 
skontrolowanych wyrobów budowlanych pod względem prawidłowości oznakowania 
wyrobu oraz informacji towarzyszących oznakowaniu CE albo informacji dołączonej 
do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym. W 2016 r. było to 
3 929 wyrobów, natomiast w 2017 r. 3 782 wyroby (spadek o 4%). Odsetek 
stwierdzanych nieprawidłowości utrzymywał się na podobnym, wysokim poziomie 
i wynosił 42% w 2016 r. (skontrolowano 3 975 wyrobów i zakwestionowano 1 667) 
oraz 41% w 2017 r. (skontrolowano 3 793 wyrobów i zakwestionowano 1 555).  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały między innymi na: niewłaściwym 
oznakowaniu wyrobu oraz błędnej informacji towarzyszącej oznakowaniu, błędnej 
deklaracji właściwości użytkowych wyrobu lub deklaracji zgodności, błędach 
w dokumentacji technicznej dotyczącej wyrobów. Ponadto w wyniku badania próbek 
wyrobów stwierdzono niespełnianie deklarowanych właściwości przez 44% 
zbadanych w 2017 r. wyrobów (201 przypadków na 445 zbadanych próbek) oraz 
przez 59% zbadanych w 2016 r. wyrobów (266 przypadków na 447 zbadanych). 

GUNB nie posiada własnych laboratoriów badawczych. Zadania polegające na 
badaniach właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobów 
budowlanych zlecane były akredytowanym laboratoriom badawczym. W 2016 r. 
podpisano porozumienia z 12 laboratoriami badawczymi, w 2017 r. z dziewięcioma, 
a w 2018 r. z 12 laboratoriami.  

Według wyjaśnień24 Głównego Inspektora z roku na rok laboratoria akredytowane 
coraz mniej chętnie przystają na warunki oferowane przez GUNB, jednocześnie 
zwiększając cenę usług.  

W kontrolowanym okresie udział kosztów badań laboratoryjnych DWB w kosztach 
ogółem Urzędu miał tendencję malejącą i wynosił odpowiednio w 2016 r. 146,6 
tys. zł, tj. 0,75% kosztów, w 2017 r. 118,4 tys. zł (0,61%), w 2018 r.25 17,4 tys. zł 
(0,10%). Podobna sytuacja miała miejsce w WINB. Stwierdzono, że zarówno 
wysokość planowanych środków na badanie próbek, jak i ich wykonanie 
w kontrolowanym okresie było co roku niższe. Wydatki na badanie próbek w 2016 r. 
wyniosły 1 925,3 tys. zł, tj. 90,4% przyjętego planu w wysokości 2 130,8 tys. zł, 
w 2017 r. 1 708,81 tys. zł wobec zaplanowanych 1 993,7 tys. zł (tj. 85,7% planu) 

                                                      
23  Były to: drzwi, okna i wyroby związane; membrany; wyroby do izolacji cieplnej; cement, wapna 

budowlane i spoiwa hydrauliczne; wyroby do wznoszenia murów; wyroby do pokryć dachowych, 
świetliki, okna dachowe i wyroby pomocnicze; kruszywa; kleje budowlane; urządzenia do 
ogrzewania pomieszczeń. 

24  Pismo z dnia 7 stycznia 2019 r., znak SKW.0910.3.2018. 
25  Dane za 3 kw. 2018 r. 
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oraz w 2018 r. (3 kw.), 1 002,4 tys. zł wobec zaplanowanych na cały rok 1 981,7 
tys. zł (tj. 50,6%). 

(akta kontroli str. 10-18, 26-196, 246, 372-384, 405-422, 590-601) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie.  

2. Współpraca w obszarze oznakowania CE 

W celu zapewnienia efektywnego i sprawnego współdziałania w wykonywaniu 
ustawowych zadań, w tym określonych w ustawie o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku, GINB zawarł porozumienia z Prezesem Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów26, z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego27 
oraz z Polskim Centrum Akredytacji28. 

Porozumienie z Prezesem UOKiK było realizowane m.in. poprzez: 

 wymianę opinii i informacji w sprawach istotnych dla konsumentów 
i użytkowników wyrobów budowlanych objętych nadzorem rynku, 

 współdziałanie w zakresie gromadzenia danych do prowadzonego przez 
Prezesa UOKiK rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi 
wymaganiami, w szczególności w zakresie przekazywania informacji 
o kontrolach, 

GINB wyznaczał swoich przedstawicieli do udziału w pracach: 

 Komitetu Sterującego do spraw rynku powołanego przez Prezesa UOKiK, 

 organów UE i grup roboczych ekspertów zajmujących się problematyką 
związaną z wyrobami budowlanymi. 

Celem porozumienia z Prezesem UTK było: 

 wspieranie inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa przy eksploatacji 
i utrzymaniu infrastruktury kolejowej, 

 wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia nadzoru nad utrzymaniem 
obiektów budowlanych. 

Porozumienie z PCA zobowiązuje strony do współpracy w zakresie: 

 wymiany danych, informacji i innych materiałów związanych 
z funkcjonowaniem systemów oceny zgodności i nadzoru rynku, 

 współdziałania przy opracowywaniu programów akredytacji lub wytycznych 
stosowania norm akredytacyjnych, jeżeli strony uznają to za właściwe, 

 udziału w szkoleniach dotyczących zagadnień akredytacji i systemu 
nadzoru rynku wyrobów budowlanych. 

                                                      
26  Porozumienie o współpracy z UOKiK z dnia 23 października 2012 r. aneksowane w dniu 

14 października 2013 r. 
27  Porozumienie o współpracy z UTK Nr P.070.4.2017 z dnia 22 marca 2017 r. 
28  Porozumienie z dnia 9 listopada 2016 r. 

Stwierdzone 

nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 

faktycznego 
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Według wyjaśnień29 Głównego Inspektora, z uwagi na ściśle sprecyzowaną 
właściwość organów nadzoru rynku wymienionych w art. 58 ust. 1 ustawy 
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, współpraca z pozostałymi organami 
nadzoru rynku zasadniczo nie jest konieczna w obszarze wyrobów budowlanych. 

Komórką organizacyjną GUNB do współpracy w ramach porozumienia z UOKiK 
wyznaczony został DWB. W kontrolowanym okresie wykonano m.in.: 

 materiały do Krajowego Programu Nadzoru Rynku na rok 2017 i na 2018 r. 
w zakresie nadzoru budowlanego, w tym część sprawozdania na podstawie 
danych uzyskanych od WINB oraz plan sektorowy w zakresie wyrobów 
budowlanych podlegających wymaganiom rozporządzenia 305/2011 CPR, 

 informacje dla UOKiK o kontrolach wyrobów budowlanych 
przeprowadzonych przez organy nadzoru budowlanego, 

 opinie do opracowanego przez UOKiK projektu raportu dotyczącego 
funkcjonowania systemu kontroli wyrobów podlegających dyrektywom 
nowego podejścia. 

Przedstawiciele DWB brali udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego 
ds. nadzoru rynku w UOKiK, dotyczących możliwości rozszerzenia listy organów 
uprawnionych do kontroli wymagań ekoprojektu w odniesieniu do systemów 
wentylacyjnych o organy nadzoru budowlanego oraz nadzoru nad wyrobami do 
izolacji cieplnej w budownictwie. Ponadto pracownicy DWB uczestniczyli 
w spotkaniu organów nadzoru rynku do spraw Ocen Technicznych (CPR ADCO) 
w Brukseli i w szkoleniu z zakresu systemu informacyjno-komunikacyjnego do celów 
nadzoru rynku (ICSMS30) zorganizowanym przez Komisję Europejską. 

Współpracę GUNB z organami celnymi regulują art. 13 ust 1 pkt 6 ustawy 
o wyrobach budowlanych oraz art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania 
w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania 
produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 339/9331. 

Informacje dla organów celnych zawierającą opinię, że dany produkt budowlany jest 
niezgodny z przepisami lub może stanowić zagrożenie, przekazują wojewódzkie 
organy nadzoru budowlanego, właściwe ze względu na lokalizację produktu/wyrobu 
oraz przedmiot wniosku32. W 2016 r. wydano 29, a w 2017 r. 15 opinii. Opinie 
wydawane są w formie kart – formularzy OC – zawierających informacje o tym, kto 
i kiedy wydał opinię, którego organu celnego dotyczy, dane o opiniowanym wyrobie 
budowlanym, informacje o producencie lub importerze wyrobu oraz przyczynie 
wydania opinii. 

GUNB współpracował z europejskimi organami nadzoru rynku33 w zakresie 
zgłoszonych nieprawidłowości dotyczących wyrobów budowlanych. 

                                                      
29  Pismo z dnia 7 stycznia 2019 r. 
30  ICSMS – Information and Communication System for Market Surveillance, system informacyjno-

komunikacyjny do celów nadzory rynku, zarządzany przez Komisję Europejską, służący do 
wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE a KE w zakresie działań organów 
nadzoru rynku wobec wyrobów nieżywnościowych podlegających unijnemu systemowi nadzoru 
rynku. 

31  Dz. U. UE L. 218 z 9.07.2008 r. str. 30. 
32  Zgodnie z art. 43a ust. 2 ustawy o systemie oceny zgodności oraz art. 59 ust. 3 pkt 4 ustawy 

o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. 
33  Z Czeską Inspekcją Handlową, Estońskim Organem Nadzoru Budowlanego, Łotewskim Centrum 

Praw Ochrony Konsumentów, Niemieckim Instytutem Techniki Budowlanej. 
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(akta kontroli str. 10-25, 86-165, 197-245, 505-589) 

W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki wspólnych kontroli organów 
nadzoru budowlanego i UOKiK. 

W okresie objętym kontrolą Prezes UOKiK przekazał do GUNB 24 informacje 
wskazujące, że wyrób budowlany wprowadzony do obrotu może nie spełniać 
wymagań lub stwarza zagrożenie, ewentualnie stwierdzono niezgodności formalne. 
W tej grupie znajdowało się 17 informacji dotyczących wyrobów budowlanych 
oznakowanych CE, w tym osiem informacji w 2016 r., cztery w 2017 r. i pięć 
w 2018 r. 

Analiza dokumentacji wszystkich przekazanych przez Prezesa UOKiK informacji 
wykazała, że wszystkie sprawy zostały przekazane do właściwych terytorialnie 
WINB w celu przeprowadzenia kontroli u sprzedawców lub u producentów 
wskazanych wyrobów. W odniesieniu do 11 informacji kontrole wykazały, że po 
wyeliminowaniu nieprawidłowości formalnych związanych z uzupełnieniem danych 
(dotyczących oznakowania CE, informacji umieszczonych na wyrobie/etykiecie, 
deklaracji użytkowych wyrobu), wyroby spełniały wymagania ustawy o wyrobach 
budowlanych, natomiast w jednej sprawie przeprowadzona kontrola wykazała, iż 
producent zaprzestał produkcji kwestionowanego wyrobu budowlanego. Działania 
kontrolne wobec wyrobów wykazanych w pozostałych sześciu informacjach nie 
zostały jeszcze zakończone34. 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w dwóch sprawach GUNB nie udzielił 
odpowiedzi Prezesowi UOKiK o potwierdzeniu albo zaprzeczeniu zgodności wyrobu 
z odpowiednimi wymaganiami; w jednej sprawie o wynikach kontroli poinformowano 
Prezesa UOKiK i wnoszącego skargę (Czeską Inspekcję Handlową) niemal rok od 
zakończenia kontroli, a jedna sprawa została przekazana do właściwego WINB po 
ponad trzech miesiącach od jej wpływu DWB. 

Według wyjaśnień35 Głównego Inspektora, przekazując sprawy do właściwych WINB 
(co znajduje potwierdzenie w dokumentacji) GINB zwracał się także o udzielenie 
odpowiedzi Prezesowi UOKiK po zakończeniu kontroli. W sprawie odpowiedzi do 
Czeskiej Inspekcji Handlowej i UOKiK brak odpowiedzi wynikał z omyłkowego 
zamknięcia sprawy, która była prowadzona jedynie w formie elektronicznej. W obu 
sprawach, w których nie udzielono odpowiedzi, kontrole nie potwierdziły zasadności 
zarzutów. Odnośnie przedłużającego się terminu przekazania sprawy do WINB 
Główny Inspektor wyjaśnił, że na powyższą sytuację wpływ miały m.in. konieczność 
ustalenia, czy zakwestionowane wyroby są wyrobami budowlanymi, w jakim 
zakresie podlegają uregulowaniom ustawy o wyrobach budowlanych i według jakiej 
specyfikacji technicznej producent powinien przeprowadzić ocenę właściwości 
użytkowych wyrobu na potrzeby oznakowania CE.  

Jak wynika z dalszych wyjaśnień Głównego Inspektora, wpływ na czas realizacji 
poszczególnych zadań miały zmiany liczebności pracowników w DWB, co wiązało 
się z koniecznością naboru nowych pracowników i ich szkolenia przez 
wykwalifikowanych pracowników DWB, zwiększając tym samym zakres ich 
obowiązków. 

(akta kontroli str. 432-443, 713-723) 

 

                                                      
34  Dotyczy to głównie spraw zgłoszonych w 2018 r. 
35  Pismo z dnia 29 stycznia 2019 r., znak SKW.0910.3.2018. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

3. Postępowania administracyjne w systemie nadzoru 
rynku nad produktami oznakowanymi CE 

Do zadań Głównego Inspektora należało sprawowanie funkcji organu pierwszej 
instancji właściwego w sprawach indywidualnych na podstawie ustaleń dokonanych 
w wyniku własnych kontroli wyrobów budowlanych, a także pełnienie funkcji organu 
wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego36 
w stosunku do postępowań prowadzonych przez WINB. 

W GUNB nie utworzono w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych 
odrębnego rejestru postępowań prowadzonych w trybie nadzoru rynku nad 
produktami oznakowanymi CE. W badanym okresie w GUNB prowadzono ogółem 
296 postępowań administracyjnych, w tym 93 w 2016 r., 86 w 2017 r. i 117 w 2018 r. 
Szczegółowej kontroli poddano 30 postępowań, wybranych metodą losową, 
w sprawie wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym 
wyrobów budowlanych. W 27 przypadkach przedmiotem prowadzonych postępowań 
były wyroby budowlane oznaczone CE. Postępowania te dotyczyły ośmiu spraw 
prowadzonych przez GUNB jako organ pierwszej instancji, dziewięć spraw dotyczyło 
odwołań od decyzji WINB oraz 13 zażaleń na postanowienia WINB. 

Kontrola NIK wykazała, że w toku prowadzonych postępowań administracyjnych 
podejmowano czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, 
z zachowaniem staranności w zakresie terminowości załatwienia sprawy. 
Postępowania prowadzone były w terminach od kilku dni do około dziewięciu 
miesięcy, w zależności od stopnia skomplikowania oraz pracochłonności czynności 
niezbędnych do wyjaśnienia sprawy. Przedłużanie czasu trwania prowadzonych 
postępowań następowało z przyczyn niezależnych od GUNB, wynikających głównie 
z konieczności przeprowadzenia czynności dowodowych, w postaci uzyskania od 
WINB oraz stron postępowania materiału dowodowego oraz stosownych wyjaśnień, 
a także uzyskania w toku prowadzonych postępowań opinii i ekspertyz 
wykonywanych przez niezależne ośrodki badawcze. Postanowienia decyzji zostały 
zrealizowane przez zobowiązanych. 

Wyniki kontroli wskazują, że na wydłużanie czasu trwania postępowań wpływ miała 
przedłużająca się korespondencja ze wszystkimi WINB, dotycząca konieczności 
uzupełnień materiału dowodowego, a także usunięcia niezbędnych dla 
prawidłowości prowadzenia postępowań braków formalnych w nadsyłanych przez 
WINB aktach postępowań. Istotne opóźnienia z podanych wyżej przyczyn (sięgające 
30 dni) wystąpiły w czterech postępowaniach37. Według wyjaśnień38 Głównego 
Inspektora wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego są przede wszystkim 
zobowiązani do realizowania własnych kontroli planowych i doraźnych, jak również 
prowadzenia postępowań administracyjnych w obszarze wyrobów budowlanych. 
W ocenie GINB nie sposób więc narzucić organom wojewódzkim określonych 

                                                      
36  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. 
37  Sygnatury akt: DON.70.1.2018, DON.97.2016, DON.70.2.2017, DON.7101.51.2018. 
38  Pismo z dnia 29 stycznia 2019 r., znak: SKW.0910.3.2018. 
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terminów podjęcia tych czynności. W celu usprawnienia współpracy z WINB 
w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, we wszystkich sprawach 
GUNB występował do WINB w celu ustalenia na jakim etapie znajduje się 
przedmiotowa sprawa. 

Kontrola wykazała również, że istotną przyczyną wydłużania czasu prowadzonych 
postępowań było oczekiwanie na udzielenie odpowiedzi na pisma kierowane przez 
GUNB do laboratoriów i ośrodków badawczych. W wylosowanej próbie, w dwóch 
przypadkach załatwienie sprawy wymagało udzielenia informacji przez Polskie 
Centrum Badań i Certyfikacji SA (PCBC). W sprawach tych39 niezbędne informacje 
PCBC nadesłało dopiero po wielokrotnych pisemnych ponagleniach. Oczekiwanie 
na ich uzyskanie wydłużyło w obydwu przypadkach czas niezbędny do załatwienia 
tych spraw o około siedem miesięcy. Według cytowanego wyżej wyjaśnienia, GINB 
poinformował Polskie Centrum Akredytacji, jednostkę pełniącą nadzór nad 
laboratoriami w zakresie przyznanej akredytacji, o niewystarczającej staranności 
w toku wykonywania zadań przez laboratoria. Również w pismach wystosowanych 
do wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, GINB zwracał uwagę na 
kwestie, które wynikały z niewystarczającej staranności w toku wykonywanych 
zadań oraz wskazywał obszary, w których analiza przekazanych informacji 
o wynikach badań wykazywała nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 247-317) 

Postępowania w sprawie nakładania kar pieniężnych prowadzone były przez GUNB 
po zakończeniu postępowań administracyjnych w sprawie wyrobów niespełniających 
wymagań ustawy o wyrobach budowlanych, wszczętych na podstawie ustaleń 
kontroli dotyczących wyrobów wprowadzonych do obrotu nie wcześniej niż 
1 stycznia 2017 r. Postępowania w sprawie nakładania kar pieniężnych wszczynano 
po stwierdzeniu przesłanek ich wymierzenia, z uwzględnieniem przesłanek 
odstąpienia od ich nałożenia. W okresie obowiązywania dodanych przepisów 
Rozdziału 6a Kary pieniężne cytowanej ustawy, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 
31 grudnia 2018 r. GUNB nałożył trzy kary pieniężne.  

Analiza losowo wybranej próby 30 postępowań administracyjnych pod kątem 
zasadności wszczęcia postępowań w zakresie nałożenia kar pieniężnych wykazała 
w badanej próbie trzy przypadki zaistnienia przesłanek podjęcia postępowań w tym 
zakresie. Stwierdzono, że:  

 w jednym przypadku GINB wydał decyzję nakładającą karę pieniężną na 
producenta wyrobu budowlanego (z uwagi na to, że wyrób nie posiadał 
właściwości użytkowych określonych w deklaracji zgodności), 

 w jednym przypadku zaistniały przesłanki odstąpienia od nałożenia kary 
w związku z przedstawieniem dowodów potwierdzających wykonanie 
nałożonych na przedsiębiorcę zobowiązań, 

 w jednym przypadku organ prowadzący postępowanie (Warmińsko-
Mazurski WINB) skierował informację dotyczącą wyrobu budowlanego 
niespełniającego wymagań ustawy o wyrobach budowlanych do 
Ministerstwa Transportu i Budownictwa Słowacji (z uwagi na kraj 
wyprodukowania zakwestionowanego wyrobu). 

Kontrola dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez GUNB postępowań 
w sprawach nałożenia kar pieniężnych (trzy postępowania) nie wykazała 
nieprawidłowości. Zobowiązania wynikające z nałożonych kar zostały uregulowane. 

                                                      
39  Sygnatury akt: DON.699.2016 i DON.770.2016. 
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(akta kontroli str. 17, 257-317) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie.  

4. Działalność edukacyjno-promocyjna w zakresie 
oznakowania CE 

Do obowiązków Głównego Inspektora należało prowadzenie Punktu kontaktowego 
do spraw wyrobów budowlanych (Punkt Kontaktowy), o którym mowa w art. 10 
rozporządzenia 305/2011 CPR. Zadaniem Punktu Kontaktowego jest dostarczenie 
przejrzystych i łatwych do zrozumienia informacji o przepisach obowiązujących na 
terytorium Polski, mających na celu spełnienie podstawowych wymagań 
dotyczących obiektów budowlanych mających zastosowanie do zamierzonego 
zastosowania każdego wyrobu budowlanego. 

W kontrolowanym okresie Punkt Kontaktowy, zatrudniający trzy osoby, udzielał 
odpowiedzi na zapytania wnoszone pisemnie i telefoniczne. Na wystąpienia 
pisemne, które wpłynęły do Punktu Kontaktowego, udzielono w 2016 r. 224 
odpowiedzi, w 2017 r. 265 odpowiedzi, a do 30 czerwca 2018 r. 57 odpowiedzi. 
Analiza losowo wybranych 15 zapytań (po pięć z każdego roku) wykazała, że Punkt 
Kontaktowy przestrzegał piętnastodniowego terminu udzielenia odpowiedzi, 
o którym mowa w art. 10 pkt. 2 rozporządzenia 764/2008. 

(akta kontroli str. 13) 

W celu propagowania i poszerzania wiedzy podmiotów gospodarczych 
i konsumentów, na stronie internetowej GUNB dostępne były m.in. wyjaśnienia 
dotyczące przepisów prawa o wyrobach budowlanych, informacje o zamieszczeniu 
przez Komisję Europejską (wraz z odnośnikami) odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania oraz broszura Oznakowanie CE wyrobów budowlanych krok po 
kroku. Według wyjaśnienia40 Głównego Inspektora od początku funkcjonowania 
ustawy o wyrobach budowlanych na stronie internetowej GUNB publikowane są 
informacje, w formie pytań i odpowiedzi, na temat zasad wprowadzania wyrobów 
budowlanych do obrotu i związanych z tym obowiązków. 

Realizując obowiązek wynikający z art. 26 ust. 7 ustawy o wyrobach budowlanych, 
w Biuletynie Informacji Publicznej GUNB publikowane były wyniki badań próbek 
wyrobów budowlanych zlecanych przez organy nadzoru budowlanego – w układzie 
rocznym, wraz ze sprawozdaniami z tych badań. Według wyjaśnienia41 GINB każda 
informacja o wyniku badania, przekazywana przez organ wojewódzki, jest w GUNB 
weryfikowana merytorycznie i formalnie. 

Na stronie internetowej Urzędu publikowane były również informacje na temat 
kontroli prowadzonych z upoważnienia GINB, w formie półrocznych wykazów 
kontrolowanych przedsiębiorców i objętych kontrolami wyrobów budowlanych wraz 
z protokółami z ustaleń tych kontroli. 

                                                      
40  Pismo z dnia 7 stycznia 2019 r., znak SKW.0910.3.2018. 
41  Pismo z dnia 22 stycznia 2019 r., znak SKW.0910.3.2018. 
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W kontrolowanym okresie szkoleniami z zakresu prawa budowlanego, nadzoru nad 
rynkiem wyrobów budowlanych, w tym objętych normami zharmonizowanymi lub dla 
których wydana została europejska ocena techniczna oznakowania CE, w ramach 
44 szkoleń objętych zostało w 2016 r. 108 pracowników, w 2017 r. 288 
pracowników, a w 2018 r. 354 pracowników. 

Ponadto, z wyjaśnień42 GINB wynika, że Główny Inspektor, Zastępca GINB do 
spraw kontroli i wyrobów budowlanych, Dyrektor DWB oraz inni pracownicy Urzędu 
biorą udział w konferencjach, sympozjach i spotkaniach z udziałem producentów, 
przedsiębiorców i konsumentów dotyczących spraw wyrobów budowlanych, co 
przyczynia się do propagowania i poszerzania wiedzy w zakresie wyrobów 
budowlanych również wśród konsumentów. 

(akta kontroli str. 10-18, 320-325) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie.  

IV. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, nie formułuje uwag ani wniosków 
pokontrolnych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy 
o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Warszawa, 18 marca 2019 r. 

 

 

Wiceprezes 

Najwyższa Izba Kontroli 

(-) Wojciech Kutyła 

 

 

 

                                                      
42  Por. przypis nr 41. 
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