
            

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 8 listopada 2019 r. 

Poz. 2164 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU 1) 

z dnia 21 października 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym2) 

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 

i 730) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu dekla-

rowania 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Polskiej Normie – należy przez to rozumieć Polską Normę wyrobu;”; 

2) w § 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego odbywa się na podstawie: 

1) Polskiej Normy niemającej statusu normy wycofanej albo 

2) Polskiej Normy mającej status normy wycofanej, nie dłużej jednak niż przez rok od daty jej wycofania albo do 

daty wskazanej w przedmowie normy zastępującej, jako daty wycofania krajowych norm sprzecznych z daną 

normą, jeśli okres ten jest dłuższy niż rok, albo 

3) krajowej oceny technicznej.”; 

3) w § 4: 

a) w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań próbek, w tym ich pobierania, 

obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,”, 

b) w ust. 3 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań próbek, w tym ich pobierania, 

obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,”, 

                                                           
1) Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841). 
2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 11 czerwca 2019 r., pod numerem 2019/273/PL, zgod-

nie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfi-

kacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz 

zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1). 
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c) w ust. 4 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań próbek, w tym ich pobierania, 

obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,”; 

4) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Producent będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495), stosując krajowy system 3 lub 4, może zastąpić wskazane w zasto-

sowanej Polskiej Normie metody badań innymi metodami, jeżeli wykaże równoważność tych metod w dokumentacji 

technicznej, o której mowa w ust. 1.”. 

§ 2. Do działań związanych z oceną i weryfikacją stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, rozpoczę-

tych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia 

zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju: J. Kwieciński 
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