
UZASADNIENIE 

 

I. Cel wprowadzanych zmian 

Przedłożony projekt rozporządzenia przewiduje zmianę 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, 

z 2019 r. poz. 1176 i 2164 oraz z 2020 r. poz. 2297), zwanego dalej 

„rozporządzeniem obowiązującym”, wydanego na podstawie upoważnienia 

ustawowego zawartego w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2016 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 

Projekt zakłada uwzględnienie w rozporządzeniu obowiązującym zróżnicowania 

przewodów wentylacyjnych ze względu na materiały, z jakich są wykonywane, 

tj. przewody wentylacyjne metalowe i niemetalowe. Przedmiotowa zmiana jest 

skorelowana z procedowaną obecnie nowelizacją rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, 

z późn. zm.), która obejmuje zmiany w zakresie § 267 mające na celu złagodzenie 

wymogów stawianych przewodom wentylacyjnym w zakresie odporności na ogień. 

Procedowana zmiana ww. rozporządzenia umożliwi stosowanie w niektórych 

budynkach i pomieszczeniach przewodów do wentylacji, które nie są wykonane 

z materiałów niepalnych (tj. przewodów wentylacyjnych niemetalowych). 

Podział przewodów wentylacyjnych na metalowe i niemetalowe umożliwi 

wydłużenie okresu przejściowego, w czasie którego nie będzie obowiązku 

deklarowania przez producentów właściwości użytkowych wyrobów stanowiących 

wyłącznie przewody wentylacyjne niemetalowe. Wydłużenie okresu przejściowego 

pozwoli producentom tych wyrobów na przeprowadzenie niezbędnych badań 

i sporządzenie wymaganej dokumentacji umożliwiających ich wprowadzanie do 

obrotu z przeznaczeniem do zastosowania w budynkach i pomieszczeniach 

przewidzianych w znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  



Jednocześnie prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii monitoring 

uzyskiwania przez producentów zespołów pomp do instalacji wodociągowych 

przeciwpożarowych dokumentacji niezbędnej do wprowadzania do obrotu tych 

wyrobów budowlanych, jak również wpływające do resortu postulaty o wydłużenie 

obecnego okresu przejściowego, wskazują na niedostateczne przygotowanie 

branży do obowiązkowego od dnia 1 stycznia 2022 r. znakowania znakiem 

budowlanym wyrobów wprowadzanych do obrotu i udostępnianych na rynku 

krajowym. 

Z danych dostępnych na dzień 3 sierpnia 2021 r. dotyczących wyrobów 

budowlanych z grupy 10  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. z 2016 r. poz. 1966, z późn. zm.) wynika, że 

wydane zostały jedynie dwie Krajowe Oceny Techniczne (KOT). Jako zasadniczą 

przyczynę istniejącego stanu rzeczy, producenci wskazali długi czas trwania 

procesu opracowywania krajowej oceny technicznej oraz utrudnienia wynikające 

z pandemii wirusa COVID-19. Obecna sytuacja wyklucza możliwość uzyskania 

przez producentów dokumentu KOT przed dniem 1 stycznia 2022 r. a tym samym 

sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych w tym terminie. 

Zaproponowane wydłużenie okresu przejściowego dla zespołów pomp 

do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych pozwoli dokończyć producentom 

tych wyrobów procedury uzyskiwania wymaganej dokumentacji umożliwiającej 

wprowadzenie wyrobów do obrotu. Wydłużenie okresu przejściowego o pół roku 

(do 30 czerwca 2022 r.) uwzględnia czas trwania procedur związanych 

z wydaniem KOT oraz zaangażowanie podmiotów w ten proces.  

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia. 

II. Pozostałe informacje 

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) oraz § 52 ust. 1 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 został 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju 



i Technologii oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”. 

Projekt rozporządzenia nie będzie podlegał notyfikacji zgodnie z dyrektywą 

(UE)2015/1535 (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1). Należy wyjaśnić, 

że rozporządzenie zmieniane, jako zawierające przepisy techniczne, zostało 

notyfikowane Komisji Europejskiej pod numerem 2016/374/PL. Projekt nowelizacji 

nie wprowadza zmian, które spełniały by przesłanki zmian istotnych określonych 

w § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz.U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), dlatego też nie powstaje obowiązek 

ponownego przekazania projektu do notyfikacji zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit trzeci 

dyrektywy (UE)2015/1535. Należy stwierdzić, że projekt nie prowadzi 

do rozszerzenia zakresu wyrobów objętych przedmiotową regulacją, nie dodaje 

nowego wyrobu budowlanego, nie dodaje nowych specyfikacji, wymagań ani też 

nie prowadzi do zaostrzenia wymagań już istniejących, zatem projektowane 

zmiany nie wpływają na zakres stosowania rozporządzenia. Ponadto nie nastąpi 

skrócenie harmonogramu wdrożenia, projekt zakłada wydłużenie okresu 

przejściowego w celu umożliwienia dostosowania się do wymogów 

rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym 

organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo 

uzgodnienia, o którym mowa w § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji programu pomocowego, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743). Wprowadzone 

regulacje nie stanowią pomocy publicznej, gdyż nie odnoszą się do przepływu 

środków finansowych, jak również nie przewiduje się w nich udzielenia przez 

władze publiczne korzyści ekonomicznej.  

Przepisy rozporządzenia wpływają korzystnie na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców w tym 

mikroprzedsiębiorców, jak również sektor małych i średnich przedsiębiorców. 



Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

 


