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W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 8 stycznia 2015 r. (data wpfywu 14 stycznia 2015 r.)
uprzejmie informuj?, ze do kompetencji Glownego Urz^du Nadzoru Budowlanego nie nalezy ocena
konkretnych, zglaszanych stanow faktycznych (poza tocz^cymi sie przez Glownym Inspektorem
Nadzoru Budowlanego postepowaniami). GUNB moze natomiast udzielac ogolnych wyjasnieri
dotycz^cych stosowania przepisow z zakresu dzialania Urz^du, okreslonego ustawa^ z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, zpozn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883). Oznacza to, ze jezeli jakis konkretny
przepis dotycz^cy ww. zakresu budzi w^tpliwosci, wowczas GUNB udzieli stosownych wyjasnieri.

Maj^c zatem powyzszego na uwadze, uprzejmie informuje, ze zasady wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych reguluje rozporz^dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajqce zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych i uchylajqce dyrektywg Rady 89/lM6/EWG-(DzJJ^L^§S-z-4^2&ll~,—
s. 5, z pozn. zm.), zwane rozporz^dzeniem Nr 305/2011, ktore zgodnie z jego art. 1 okresla warunki
wprowadzania do obrotu lub udost^pniania na rynku wyrobow budowlanych, poprzez ustanowienie
zharmonizowanych zasad wyrazania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk oraz zharmonizowanych zasad stosowania
oznakowania CE na tych wyrobach, oraz ww. ustawa o wyrobach budowlanych, ktora okresla
zasady wprowadzania do obrotu lub udost^pniania na rynku krajowym wyrobow budowlanych,
zasady kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
oraz okresla wlasciwosc organow w zakresie wykonywania zadari administracyjnych i obowi^zkow
wynikaj^cych z rozporz^dzenia Nr 305/2011 (zob. art. 1 ustawy).

Nalezy przy tym zaznaczyc, ze ,,wyrob budowlany" — stosowanie do art. 2 pkt 1
rozporz^dzenia Nr 305/2011 i art. 2 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych - oznacza kazdy wyrob
lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwalego wbudowania
w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktorego wlasciwosci wprywaj^ na wlasciwosci
uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotycz^cych obiektow
budowlanych.

Jednakze wymaganiom rozporz^dzenia Nr 305/2011 podlegaj^ obowi^zkowo te wyroby
budowlane, ktore s^ objete normami zharmonizowanymi lub dla ktorych wydane zostaly (na
wniosek, dobrowolnie zlozony przez producenta) europejskie oceny techniczne. Wyroby takie mog^
bye wprowadzone do obrotu, co do zasady, po umieszczeniu na nich oznakowania CE (zob. art. 8
ust. 3 ww. rozporz^dzenia oraz art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych). Warunkiem
umieszczenia tego oznakowania jest natomiast sporz^dzenie, przez producenta, deklaracji
wlasciwosci uzytkowych, ktora wyraza wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego w odniesieniu
do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami
technicznymi dla zamierzonego zastosowania lub zastosowari tego wyrobu (zob. art. 4 ust. 1,
art. 6 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 rozporz^dzenia).
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Wyjasnic przy tym nalezy, ze ww. europejska ocena techniczna moze bye wydana przez
jednostke ds. oceny technicznej (JOT) na wniosek producenta, na podstawie europejskiego
dokumentu oceny - dla kazdego wyrobu budowlanego nieobjetego lub nie w pemi objetego norma^
zharmonizowanq, ktorego wlasciwosci uzytkowe w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk
nie mogq bye w petai ocenione zgodnie z istniejqcq normq zharmonizowanq (zob. art. 19 ust. 1,
art. 21 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Nr 305/2011).

Jednoczesnie, za normy zharmonizowane w rozumieniu rozporzaxlzenia Nr 305/2011, maj^c
na uwadze jego art. 17 ust. 5, nalezy aktualnie uwazac normy uwzglednione w Komunikacie Komisji
w ramach wykonania rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
ustanawiajqcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajqcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.U. C 54 z 13.2.2015, s.80), dotyczqcym publikacji
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej tytutow i odniesien do norm zharmonizowanych
na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii. Komunikaty Komisji Europejskiej 54 dostepne
m.in. w bazie aktow prawnych Unii Europejskiej, pod linkiem: http://eur-lex.europa.eu.

Natomiast przyktadem wspomnianej wyzej normy zharmonizowanej jest norma europejska
EN 1090-1:2009+A1:2011 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Czesc 1: Zasady oceny
zgodnosci elementow konstrukcyjnych (wprowadzona do zbioru Polskich Norm normq
PN-EN 1090-1+A1:2012). Okresla ona wymagania dotyczqce oceny wlasciwosci elementow
i zestawow elementow konstrukcyjnych ze stali lub aluminium, wprowadzanych na rynek wyrobow
budowlanych. Ocena ta obejmuje wytwarzanie, a tarn gdzie jest to wskazane, rowniez projektowanie
konstrukcji. Norme stosuje si? do wytwarzanych seryjnie i nieseryjnie elementow konstrukcyjnych
oraz ich zestawow (zob. rowniez odpowiedz na pytanie nr 31 dotyczqce m.in. zakresu wyrobow
objetych normq EN 1090-1:2009+A1:2011, zamieszczone na stronie internetowej Komisji
Europejskiej jako jedno z cz^sto zadawanych pytan na temat rozporzqdzenia Nr 305/2011, pod
linkiem: http^/ec.europa.eu/enterprise/sectors/constmction/faq/index^en.htm)^

Dodatkowo nalezy zauwazyc, ze jednq z zasadniczych charakterystyk wyrobow
budowlanych, objetych ww. normq zharmonizowanq, jest ,,trwatosc" - co wynika z tablicy ZA.l
zamieszczonej w Zalqczniku ZA (informacyjnym) do normy, dotyczqcym postanowien dyrektywy
89/106/EWG (na mocy przepisu art. 65 ust. 2 rozporzqdzenia Nr 305/2011, zal^cznik ten stosuje sie,
odpowiednio w zakresie, w jakim jego postanowienia nie s^ sprzeczne z rozporz^dzeniem
Nr 305/2011). Zgodnie z rozdziatem 4.9 normy ,,Trwalosc", wskazanym w ww. tablicy ZA.1,
wszystkie wymagania dotycz^ce zabezpieczenia przed korozja^ powinny bye okreslone
w specyfikacji elementu, patrz EN 1090-2 dla stali w^glowej, EN 1993-1-4 dla stali nierdzewnej
i EN 1999-1-1 dla aluminium. Trwalosc elementow zalezy od ich zastosowania, warunkow
ekspozycji i wszystkich srodkow ochrony przed korozj^. Jednoczesnie, wedlug rozdzialu 5.11 normy
dotycz^cego metody oceny trwatosci — nie ma bezposredniej metody badania trwatosci. Trwalosc
oceniana jest posrednio, sprawdzaj^c wymagania dotycz^ce zabezpieczenia powierzchni podane w
specyfikacji elementu z warunkami jego ekspozycji.

Srodki ochrony przed korozja^ konstrukcji stalowych s^ zatem stosowane do zapewnienia
trwalosci elementow i zestawow elementow konstrukcyjnych, objetych zakresem zharmonizowanej
normy EN 1090-1:2009+A1:2011. Nie stanowi ona jednakze normy wyrobu dla przedmiotowych
farb i powlok antykorozyjnych, poniewaz nie okresla zasadniczych charakterystyk dla takich
wyrobow.

Informuje ponadto, ze do wyrobow budowlanych niepodlegajacych postanowieniom
rozporzqdzenia Nr 305/2011 (tj. nieobjftych norm^ zharmonizowan^ w rozumieniu ww.
rozporzqdzenia albo wydan^ dla danego wyrobu europejskq ocenq technicznq) — jezeli sq
wprowadzane do obrotu na terytorium Polski - stosuje si§ wymagania okreslone w ustawie
o wyrobach budowlanych, w tym dotyczqce znakowania ich znakiem budowlanym, stosownie do
wymagan art. 5 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z ktorym oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jezeli producent, majqcy siedzibe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lubjego upowazniony przedstawiciel, dokonat oceny zgodnosci



i wydat, na swoja^ wyl^czn^ odpowiedzialnosc, krajowa^ deklaracje zgodnosci z Polska^ Norma^
wyrobu (niemaj^cq statusu normy wycofanej) albo aprobata^ techniczn^. Ocena zgodnosci obejmuje
wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, maj^ce wplyw na
spelnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Jednakze ww. wymagania, dotycz^ce znakowania wyrobow znakiem budowlanym, odnosza^
si§ wyl^cznie tych wyrobow (niepodlegaj^cych rozporz^dzeniu Nr 305/2011), ktore spelniaja^
kryteria zawarte w ww. definicji wyrobu budowlanego, i ktore jednoczesnie objete s^ zakresem
przedmiotowym mandatow Komisji Europejskiej na ustanowienie norm zharmonizowanych lub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych. Wykaz tych mandatow byl ogloszony
obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie \vykazn mandatow
udzielonych przez Komisjg Europejskq na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz
^vytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow
(M. P. Nr 32, poz. 571). Aktualny wykaz ww. mandatow Komisji Europejskiej oraz pelna ich
tresc (w jezyku angielskim oraz w czesci przetlumaczona na jezyk polski) dostepne s^ m.in.
na stronach internetowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, pod linkiem:
http://www.ue.itb.pl/wyrobv-budowlane-objete-harnionizacja-europejska.

Wedlug oceny Glownego Urzedu Nadzoru Budowlanego, farby i powloki antykorozyjne do
konstrukcji stalowych, choc spelniaj^ kryteria ww. definicji wyrobu budowlanego - me zostaly
objete zakresem przedmiotowym zadnej z norm zharmonizowanych w rozumieniu rozporz^dzenia
Nr 305/2011 ani mandatami Komisji Europejskiej na ustanowienie norm zharmonizowanych lub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych. W zwi^zku z powyzszym, nie podlegaj^
wymaganiom rozporz^dzenia Nr 305/2011 (chyba, ze ich producent wyst^pil z wnioskiem i uzyskal
europejsk^ ocene techniczn^) ani ww. wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych.

Glowny Urza_d Nadzoru Budowlanego informuje jednoczesnie, ze niniejsze pismo
nie stanowi oficjalnej wykladni prawa i nie jest wi^z^ce dla or.ganow administracji orzekajacych
w sprawach indywidualnych.
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