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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Ministerstwo Rozwoju przeprowadziło analizę rozporządzenia 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 2018 r. poz. 1233 oraz z 2019 r. poz. 1176 i 2164). 

Ustalono, że w związku z zgłaszanymi uwagami do obecnego brzmienia załącznika nr 1 do rozporządzenia konieczne jest 

dokonanie zmian. Treść przedmiotowego załącznika określającego grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem 

sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz wymagane dla tych grup krajowe systemy oceny i weryfikacji 

stałości właściwości użytkowych budzi wątpliwości interpretacyjne producentów.   

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Doprecyzowano stosowane pojęcia, co ograniczy wątpliwości producentów dzięki czemu powinno nastąpić usprawnienie 

procesu certyfikacji. Dokonano zmian  krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, poprzez 

wprowadzenie mniej restrykcyjnych systemów dla wskazanych wyrobów budowlanych, co zmniejszy koszty ponoszone przez 

producentów. Dodatkowo usunięto wyroby których brak nie będzie miał wpływu na spełnianie przez obiekt budowlany 

podstawowych wymagań, co skutkować będzie brakiem konieczności ponoszenia nakładów finansowych przez producentów 

usuniętych wyrobów. Ponadto   umieszczono wyroby do mocowania instalacji w jednej grupie, niezależnie od rodzaju instalacji 

oraz transportowanego medium co też powinno ograniczyć wątpliwości producentów i usprawnić proces certyfikacji. 

 

Zmiany w zakresie załącznika nr 1 do rozporządzenia powodują konieczność ustanowienia okresu przejściowego w stosunku do 

wyrobów objętych nowelizacją, co umożliwi producentom dostosowanie się do zmienionych wymagań. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Projektowane rozporządzenie ma charakter wykonawczy w stosunku do rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych i dotyczy funkcjonującego w Polsce systemu krajowego w związku z tym, nie przewiduje się 

konieczności prowadzenia analiz porównawczych z innymi państwami OECD/UE. 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Producenci, 

importerzy, 

sprzedawcy 

wprowadzający do 

obrotu lub 

udostępniający na 

rynku krajowym 

wyroby budowlane 

objęte 

Brak danych - Zmiany w zakresie stosowania procedur 

dotyczących deklarowania właściwości 

użytkowych, sporządzania krajowej 

deklaracji właściwości użytkowych i jej 

dostarczania odbiorcom, sposobu 

znakowania znakiem budowlanym w 

odniesieniu do wyrobów wskazanych w 

projekcie rozporządzenia Ministra 

Rozwoju zmieniającego 



obowiązkiem 

sporządzenia 

krajowej deklaracji 

właściwości 

użytkowych, 

jednostki 

certyfikujące oraz 

laboratoria 

badawcze. 

rozporządzenie w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym po dniu 31 

grudnia 2021 r. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Stosownie do postanowień § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt 

rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Rozwoju (www.mr.gov.pl). 

 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do  konsultacji publicznych następującym podmiotom:: 

1. Instytut Techniki Budowlanej; 

2. Instytut Badawczy Dróg i Mostów; 

3. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ; 

4. Instytut Kolejnictwa; 

5. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy; 

6. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty; 

7. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - PIB; 

8. Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości; 

9. Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych "UNI-BUD"; 

10. Krajowa Sekcja Budownictwa NSZZ „Solidarność”; 

11. Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”; 

12. NSZZ „Solidarność”; 

13. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; 

14. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa; 

15. Polska Unia Dystrybutorów Stali; 

16. Polska Federacja Budownictwa; 

17. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan; 

18. Polska Izba Przemysłowo-Handlowa; 

19. Krajowa Izba Gospodarcza; 

20. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji; 

21. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa; 

22. Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki; 

23. Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”; 

24. Polski Związek Pracodawców Budownictwa; 

25. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa; 

26. Związek Rzemiosła Polskiego; 

27. Związek Zawodowy Budowlani; 

28. Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej; 

29. Forum Związków Zawodowych; 

30. Związek Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa; 

31. Związek Pracodawców Business Centre Club; 

32. Federacja Przedsiębiorców Polskich; 

33. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; 

34. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa; 

35. Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego; 

36. Stowarzyszenie Producentów Cementu; 

37. Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce; 

38. Stowarzyszenie Producentów Betonów; 

39. Stowarzyszenie Producentów Styropianu; 

40. Stowarzyszenie Producentów Systemów Pompowych 

41. Stowarzyszenie Polska Wentylacja; 

42. Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga”; 

43. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu; 

44. Polskie Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej; 



45. Polskie Okna i Drzwi, Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów; 

46. Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych; 

47. Polskie Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych; 

48. PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji; 

49. Polski Związek Producentów Farb i Klejów; 

50. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego; 

51. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „PORT PC". 

 

Przewidywany termin przekazania  projektu rozporządzenia do konsultacji publicznych: 3 lipca 2020 r. Przewidywany okres trwania konsultacji 

publicznych 14 dni. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 

2020 r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0-10) 

Dochody 

ogółem 

            

budżet państwa             

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki 

ogółem 

            

budżet państwa             

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła 

finansowania  

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego 

Dodatkowe 

informacje, w 

tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do 

obliczeń 

założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, 

obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

- - - - - - - 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

- - - - - - - 



rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

 

- - - - - - - 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

Zmiany w zakresie stosowania procedur dotyczących deklarowania właściwości użytkowych, 

sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych i jej dostarczania odbiorcom, sposobu 

znakowania znakiem budowlanym w odniesieniu do wyrobów wskazanych w projekcie 

rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym po dniu 31 grudnia 2021 r. 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

Zmiany w zakresie stosowania procedur dotyczących deklarowania właściwości użytkowych, 

sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych i jej dostarczania odbiorcom, sposobu 

znakowania znakiem budowlanym w odniesieniu do wyrobów wskazanych w projekcie 

rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym po dniu 31 grudnia 2021 r. 
rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe, osoby 

starsze i 

niepełnosprawne  

Brak wpływu 

Niemierzalne  Zmiany w zakresie stosowania procedur dotyczących deklarowania właściwości użytkowych, 

sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych i jej dostarczania odbiorcom, sposobu 

znakowania znakiem budowlanym w odniesieniu do wyrobów wskazanych w projekcie 

rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym po dniu 31 grudnia 2021 r. 

Dodatkowe 

informacje, w 

tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do 

obliczeń 

założeń  

Przedmiotowe zmiany załącznika nr 1 do rozporządzenia 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 2018 r. poz. 1233 oraz z 2019 r. poz. 1176 i 2164), skutkują koniecznością 

wprowadzenia dla wskazanych wyrobów budowlanych okresu przejściowego do dnia 31 grudnia 2021 r. Okres 

przejściowy zapewni producentom wyrobów budowlanych odpowiednią ilość czasu na dostosowanie się do zmienionych 

wymagań. 

Ponadto zmiany redakcyjne, doprecyzowujące i wyjaśniające użyte pojęcia ułatwią przedsiębiorcom identyfikacje wyrobów 

budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych. 

Wpływ nowelizacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość w ujęciu niepieniężnym jest niemierzalny. 

Kwestia korzystania przez producentów z wprowadzonych zmian zależeć będzie od indywidualnej oceny. Projekt 

nowelizacji rozporządzenia nie zawiera przepisów mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rodziny, 

obywateli, gospodarstwa domowe, osoby niepełnosprawne i starsze. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

  nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

tak 

 nie 

X nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 

ich elektronizacji.  

tak 

 nie 

X  nie dotyczy 

Komentarz: Projekt wskazuje wyroby budowlane, które dotychczas nie były uwzględnione w załączniku nr 1, tym samym 

powstaje konieczność sporządzanie krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym 

nowych wyrobów. 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Przepisy przedmiotowego aktu nie będą miały bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 



 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 
Brak wpływu 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wykonanie przepisów wraz z wejściem w życie projektu rozporządzenia, tj. w dniu 30 grudnia 2020 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Brak konieczności ewaluacji efektów. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 
 


