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W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 23 marca 2016 r. uprzejmie informujq,
ze do kompetencji Glownego Urze^du Nadzoru Budowlanego nie nalezy ocena konkretnych,
zglaszanych stanow faktycznych (poza tocz^cymi siq przed Glownym Inspektorem Nadzoru
Budowlanego postejwwaniami) ani udzielanie porad prawnych lub technicznych. GUNB
moze natomiast udzielac ogolnych wyjasnien dotyczajcych stosowania przepisow
z zakresu dzialania Urze_du, ustalonego ustaw% z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pozn. zm.) i ustawa^ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z pozn. zm.). Oznacza to, ze jezeli jakis konkretny
przepis dotycza^cy ww. zakresu budzi wajpliwosci, wowczas GUNB udzieli wyjasnien.

Abstrahuja^c jednakze od konkretnego stanu faktycznego uprzejmie informuJQ, ze warunki
wprowadzania do obrotu lub udostejmiania na rynku wyrobow budowlanych okresla
rozporza^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 dyrektyw^ Rady 89/106/EWG (Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5, z pozn. zm.), zwane
rozporza^dzeniem Nr 305/2011, ktore jest bezposrednio stosowane we wszystkich panstwach
czlonkowskich, oraz ww. ustawa o wyrobach bitdowlanyeh, - ktora ~ffl.m.- okresla zasady-
wprowadzania do obrotu lub udostejmiania na rynku krajowym wyrobow budowlanych.

Jednoczesnie ,,wyrob budowlany" - stosowanie do art. 2 pkt 1 rozporza^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 cz^sciach, ktorego wlasciwosci wplywaja^ na wlasciwosci uzytkowe
obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczaj^ych obiektow
budowlanych (przedstawionych w zala^czniku I do rozporzaxlzenia).

Wyrob budowlany objejy norma^ zharmonizowana^ lub zgodny z wydana, dla niego
europejska^ ocena^ technicznaj moze bye wprowadzony do obrotu lub udostejpniany na rynku
krajowym wyla^cznie zgodnie z rozporzajizemem Nr 305/2011 (zob. art. 5 ust. 1 ustawy
o wyrobach budowlanych). Zgodnie zas z art. 5 ust. 2 ww. ustawy, wyrob budowlany nieobjejy
norma^ zharmonizowanaj dla ktorej zakonczyl si? okres koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17
ust. 5 rozporzajdzenia Nr 305/2011, i dla ktorego nie zostala wydana europejska ocena
techniczna, moze bye wprowadzony do obrotu lub udostejmiany na rynku krajowym, jezeli zostal
oznakowany znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zalapznik nr 1 do ustawy. Natomiast
zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych, wyrob budowlany nieobjqty zakresem
przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzaxlzenia Nr 305/2011, moze bye udostejmiany na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie
wprowadzony do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
czlonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy
0 Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe
umozliwiaja^ spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane
1 budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostejpnianym na rynku krajowym dostarcza
si^ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa,
w ktorym wyrob budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
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obslugi oraz informacje dotycza.ce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczeristwa, jakie ten wyrob
stwarza podczas stosowania i uzytkowania. Zauwazyc zatem nalezy, ze przywolany w pismie
ww. art. 5 ww. ustawy, ktorego aktualne brzmienie zostalo ustalone ustawa. z dnia z dnia
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemic oceny zgodnosci
(Dz. U. poz. 1165) - nie zawiera zapisow odnoszajsych sie. do stosowania wyrobow ani
okreslonego przez Komisje. Europejska. wykazu wyrobow majajcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa.

Z powyzszych przepisow wynika, ze wymaganiom ww. rozporzajdzenia Nr 305/2011
podlegaja^ obowia^zkowo tylko te wyroby budowlane, ktore zostaly obje^te normami
zharmonizowanymi lub dla ktorych wydane zostaly (na dobrowolny wniosek ich producenta)
europejskie oceny techniczne. Wyroby takie moga^byc wprowadzone do obrotu, co do zasady, po
sporzajdzeniu przez producenta deklaracji wlasciwosci uzytkowych, ktora wyraza wlasciwosci
uzytkowe wyrobow budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobow
zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi, i umieszczeniu na
nich oznakowania CE (zob. art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 i 3 rozporzajdzenia oraz
ww. art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych).

Wedlug opinii GUNB wyroby malarskie, przeznaczone do wykonywania ogniochronnych
zabezpieczen konstrukcji stalowych w warunkach pozarow we_glowodorowych, nie zostaly objqte
normami zharmonizowanymi w rozumieniu rozporzajdzenia Nr 305/2011 - zob. art. 17 ust. 5 ww.
rozporzajdzenia i aktualny komunikat Komisji w ramach wykonania rozporzajdzenia 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 126 z 8.4.2016, s.116), dotyczacy publikacji tytulow i odniesien do norm
zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii. Komunikat jest doste_pny
m.in. w bazie aktow prawnych Unii Europejskiej (link: http://eur-lex.europa.eu).

Jednakze w przypadku, gdy nie zostala ustanowiona norma zharmonizowana obejmuja.ca
dany wyrob budowlany lub norma zharmonizowana nie w pelni go obejmuje, producent, ktory
chce wprowadzic taki wyrob na rynek europejski z zastosowaniem ww. oznakowania CE
i deklaracji wlasciwosci uzytkowych, moze wystajnc o europejska^ ocene^ techniczna^ dla swojego
wyrobu. Stosownie do art. 26 ust. 1 rozporzajdzenia Nr 305/2011, ww. europejska ocena
techniczna jest wydawana przez jednostkQ ds. oceny technicznej (JOT) na wniosek producenta, na
podstawie europejskiego dokumentu oceny (procedure, przyjmowania europejskiego dokumentu
oceny, w tym udzial w tej procedurze producenta wnioskujajcego o wydanie europejskiej oceny
technicznego, okresla zala^cznik II do rozporzajdzenia). Nalezy przy tym podkreslic, ze ww.
europejski dokument techniczny jest opracowywany przez organizacje. JOT w nastejistwie
wniosku o wydanie europejskiej oceny technicznej, zlozonego przez producenta — dla kazdego
wyrobu budowlanego nieobj^tego lub nie w pelni obje^tego norma, zharmonizowana^ (zob. art. 19
ust. 1 i art. 21 ust. 1 rozporzajdzenia Nr 305/2011). Z powyzszego wynika, ze nieopracowanie
dotajd dla jakiejs grupy wyrobow budowlanych europejskiego dokumentu oceny nie stanowi
przeszkody do wystapienia z wnioskiem w celu uzyskania europejskiej oceny technicznej.

Dodac przy tym nalezy, ze zgodnie z przepisem przejsciowym art. 66 ust. 3
rozporzajdzenia Nr 305/2011, wytyczne do europejskich aprobat technicznych, opublikowane
przed dniem 1 lipca 2013 r. zgodnie z art. 11 dyrektywy 89/106/EWG, mogq. bye stosowane jako
europejskie dokumenty oceny. Wlasciwymi do dokonania oceny mozliwosci wydania
europejskiej oceny technicznej, w tym w oparciu o ww. wytyczne, sajednostki oceny technicznej.
Ich wykaz wraz z informacje o grupach wyrobow budowlanych, dla ktorych jednostki te
zostaly wyznaczone, jest dostejmy m.in. na stronach internetowych Komisji Europejskiej,
w bazie NANDO (link: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/).

Natomiast do wyrobow budowlanych niepodlegajajoych postanowieniom rozporzajdzenia
Nr 305/2011 (tj. nieobjejych norma, zharmonizowana^ w rozumieniu tego rozporzajdzenia
albo wydanq. dla danego wyrobu, na dobrowolny wniosek producenta, europejska^ ocena.



technicznaj - jezeli sa_ wprowadzane do obrotu na terytorium Polski stosuje sie_ wymagania
okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych, w tym dotycza^ce znakowania ich znakiem
budowlanym, stosownie do postanowieri art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 1 ustawy o wyrobach
budowlanych i przepisow rozporzajdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pozn. zm). Zgodnie z ww. art. 8 ust. 1
ustawy, oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jezeli
producent, majajcy siedzibq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upowazniony
przedstawiciel, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swoja^ wyla^czna^ odpowiedzialnosc, krajowa^
deklaracje, zgodnosci z Polska^ Norma^ wyrobu (niemajaj^ statusu normy wycofanej) albo aprobata^
techniczna^. Ocena zgodnosci obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, maja_ce wplyw na spelnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

Nalezy przy tym podkreslic, ze powyzsze wymagania krajowe dotycza^ce znakowania
znakiem budowlanym i uzyskania, w okreslonych okolicznosciach, aprobaty technicznej odnosza^
sie_ do tych wyrobow budowlanych (niepodlegaja^cych rozporzajdzeniu Nr 305/2011),
ktore spelniaja^ kryteria zawarte w przywolanej definicji wyrobu budowlanego i ktore
jednoczesnie objejte sa, zakresem przedmiotowym mandatow Komisji Europejskiej na
opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
(co wynika z art. 9 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, w mysl ktorego aprobaty technicznej
udziela sie_ dla wyrobu budowlanego, dla ktorego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo
wyrobu budowlanego, ktorego wlasciwosci uzytkowe, odnosza^ce sie, do wymagan podstawowych,
roznia_sie_ istotnie od wlasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, obJQtego ww. mandatem
udzielonym przez Komisje_ EuropejskaJ. Sposob udzielania aprobat technicznych i jednostki
organizacyjne upowaznione do ich wydawania zostaly okreslone rozporza^dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1040). Wyjasnic przy
tym nalezy, ze przepisy tego rozporza^dzenia nie uzalezniaja^ mozliwosci udzielenia aprobaty
technicznej od istnieniem opracowanych zaleceri ich udzielania (zob. art. 14 ust. 1 ww.
rozporzaxlzenia). Natomiast wykaz ww. mandatow byl ogloszony obwieszczeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow udzielonych przez Komisje^
Europejskq. na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych
do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow
(M. P. Nr 32, poz. 571). Aktualny wykaz tych mandatow oraz petna ich tresc dostejme sâ
m.in. na stronach internetowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie (link:
http ://ww w .ue. itb .pl/wyrob v-budowlane-obi ete-harmonizacj a-europej ska).

Przykladowo, w mandacie EOTA No 16 Wyroby stanowiqce przegrody ogniowe,
uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby ogniochronne uwzgl^dnione zostaly m.in.
przeciwogniowe powloki ochronne natryskiwane lub nanoszone innymi sposobami (np. farby,
cienkie powloki z mas), ktorych zadaniem jest poprawa odpornosci ogniowej lub zabezpieczenie
przed ogniem. Na podstawie tego mandatu opracowane zostaly wytyczne ETAG 018. Wyroby
ogniochronne (Czejsc 1: Zagadnienia ogolne, CZQSC 2: Powloki reaktywne do zabezpieczen
elementow stalowych, CZQSC 3: Wyprawy i Cze_sc 4: Wyroby i zestawy zplyt i mat).

Odnosnie zas mozliwosci stosowania ,,odpowiedniej dokumentacji technicznej" uprzejmie
inforniuje^ ze w przepisach dotyczajcych wyrobow budowlanych poJQcie to odnosi sie_ jedynie do
tych wyrobow, dla ktorych producent dokonuje okreslenia typu wyrobu zgodnie z wymaganiami
rozporzajdzenia Nr 305/2011 (zob. art. 36 ust. 1 rozporzajdzenia, przy czym lit. b oraz c tego
przepisu dotycza^ wylajcznie wyrobow budowlanych objejych normami zharmonizowanymi).

Informuje jednoczesnie, ze niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykladni prawa i nie
jest wiqzajce dla organow administracji orzekajaj2ych w sprawach indywidualnych.
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