
WARSZTATY:

WYROBY BUDOWLANE 2020
- regulacje w prawie unijnym i polskim

ź Wymagane dokumentacje dopuszczenia do zabudowania w obiekt budowlany

ź Sytuacje problematyczne (podwójne oznakowanie, nazwy handlowe)

ź Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych w innych krajach UE

ź Kontrola wyrobów budowlanych przez organy nadzoru rynku

ź DLA ZAINTERESOWANYCH! - 

możliwość indywidualnych 

konsultacji eksperckich 

(analiza dostarczonej 

dokumentacji, wydanie 

opinii)

22 września 2020 r., Warszawa

Były Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru 
w Katowicach, autor wielu publikacji w zakresie wyrobów budowlanych, doświadczony 
szkoleniowiec. Obecnie Dyrektor Wydziału Kontroli w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach.

WARSZTATY POPROWADZI:

Grzegorz Skórka
Dyrektor Wydziału Kontroli

Szczegóły spotkania: 
b.kwiecien@metropolitan-conferences.pl



Szanowni Państwo,

w dniu 29 czerwca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Polski ustawodawca po raz kolejny 

przedłużył czas dla producentów wyrobów które dotychczas nie miały statusu wyrobu budowlanego do 

spełnienia rygorów prawnych w tym zakresie. Projekt rozporządzenia wydłuża okres przejściowy do dnia 31 

grudnia 2020 r. dla wyrobów, które zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie były 

objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym. Zmiana ma spowodować, że adresaci nowelizacji będą 

mieli czas na dokończenie działań umożliwiających uzyskanie krajowych ocen technicznych (KOT) a w dalszej 

kolejności sporządzenia krajowych deklaracji właściwości użytkowych. Ciągłe przedłużanie ww. terminu 

pokazuje jak wiele problemów producenci mają z nowymi regulacjami. Producenci, importerzy i dystrybutorzy 

zgłaszają też wiele wątpliwości związanych tworzeniem deklaracji właściwości użytkowych, przenoszeniem 

danych zawartych w tym dokumencie do informacji towarzyszącej oznakowaniu znakiem dopuszczającym do 

obrotu. Problemy występują też w trakcie poprawiania tych dokumentów w wyniku kontroli organów kontroli 

rynku (WINB lub GUNB).

Celem nadchodzącego wydarzenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą najnowszych regulacji 

dotyczących wyrobów budowlanych w kompleksowym zakresie. Jest przeznaczone zarówno dla osób 

stawiających pierwsze kroki w tematyce wyrobów budowlanych jak i osób posiadających wieloletnie 

doświadczenie w tym zakresie. Oprócz omówienia przywołanej tematyki, będą mieli Państwo okazję wymienić 

się doświadczeniami oraz rozwiać wątpliwości związane z wymogami zmieniających się przepisów.

Warsztaty skierowane są do:

ź producentów wyrobów budowlanych,

ź importerów oraz dystrybutorów,

ź kierowników budów,

ź inspektoratów nadzoru budowlanego oraz inwestorskiego

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU!

Bartłomiej Kwiecień
Właściciel 

b.kwiecien@metropolitan-conferences.pl
tel. 505 864 530



PROGRAM WASZTATÓW
9:30

 
10:00 

11:30
 

11:40 

13:30
 

14:00 

16:00 ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW. Wręczenie certyfikatów potwierdzających udział.

LUNCH

OZNAKOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH, WPROWADZANIE DO OBROTU W INNYCH KRAJACH UE, 
KONTROLA WYROBÓW BUDOWLANYCH, SANKCJE.
7. Oznakowanie Wyrobów budowlanych.
ź Rygory oznakowania znakiem CE i B.
ź Informacja towarzysząca.
ź Instrukcje obsługi i inne dokumenty.
8. Wprowadzanie do obrotu w innych krajach UE wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym oraz udostępnianie na 
rynku
     polskim wyrobów budowlanych oznakowanych według systemów krajowych innych państw członkowskich UE.
9. Kontrola wyrobów budowlanych.
ź Przepisy wspólne.
ź Kontrola u producenta/importera.
ź Kontrola u dystrybutora.
ź Kontrola na placu budowy.
ź Pobieranie próbek.
10. Sankcje.
ź Decyzje i postanowienia.
ź Sankcje administracyjnoprawne.
ź Publiczne rejestry wyrobów budowlanych nie spełniających wymogów.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW. PORANNA KAWA.

PODSTAWOWE DEFINICJE DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH, SPECYFIKACJE TECHNICZNE, 
OCENA ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ, BADANIA.

PRZERWA NA KAWĘ

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI, DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH.

1. Katalog wyrobów budowlanych.
ź Katalog wyrobów znakowanych znakiem CE.
ź Katalog wyrobów znakowanych znakiem budowlanym.
2. Akty prawne dotyczące wyrobów budowlanych.
3. Ocena zgodności ze specyfikacją techniczną.
4. Specyfikacje techniczne - (zakres specyfikacji, od kiedy do kiedy można stosować normę zharmonizowaną, kiedy jej stosowanie 
    jest przymusowe).
ź Normy zharmonizowane.
ź Europejska ocena techniczna.
ź Polskie normy.
ź Krajowa ocena techniczna.
ź Indywidualna dokumentacja (wyroby jednostkowego zastosowania).
ź Systemy weryfikacji stałości właściwości użytkowych.
ź Wyroby budowlane podlegające różnym dyrektywom i rozporządzeniom (kable energetyczne, kotły, bateryjne czujniki czadu).
ź Badania wyrobów budowlanych (jakie cechy muszą być badane, które nie, korzystanie z badan innych producentów, uznawalność 

badań laboratorium wewnętrznego producenta).

5. Zakładowa kontrola produkcji.
ź Co powinna zawierać ZKP?
ź Jakie zakresy ZKP wymagają udokumentowania?
ź Identyfikowalność wyrobu.
ź Etapy kontroli i badan.
ź Wyrób niezgodny, reklamacje, procedury korygujące.
6. Deklaracja właściwości użytkowych/ krajowa deklaracja właściwości użytkowych/ oświadczenie z art. 10 Ustawy o wyrobach 
     budowlanych/specjalna dokumentacja techniczna.
ź Rygory prawne wystawiania ww. dokumentów.
ź Wzory i wymagana prawem treść.
ź Deklarowanie właściwości użytkowych - ile właściwości trzeba podać, kiedy można deklarować NPD.
ź Określanie wymaganych właściwości użytkowych w KDWU w przypadku braku wyraźnych wskazań w aprobacie technicznej.
ź Właściwości użytkowe wymagane przez przepisy techniczne krajów UE.
ź Dostarczanie przedmiotowych dokumentów konsumentom.



Warsztaty: „WYROBY BUDOWLANE 2020 - regulacje w prawie unijnym i polskim”,
22 września 2020 r., Warszawa

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………….......….

Stanowisko ………………………………………………………………………………………………………………………………..……….......….

Departament …………………………………………………………………………………………………………………………………….….........

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………….........……

Stanowisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………...........…...

Departament ……………………………………………………………………………………………………………………………………..........…

Dane nabywcy (do faktury VAT):

Nazwa firmy ……………………………………………………...……………………………………………………………………………….…..…...

Adres …………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….......…..

NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

Osoba kontaktowa tel. ……………..………………………………………………………………………………………………….…………..

CENA:
749 PLN/os + 23% VAT przy rejestracji uczestnictwa do 21 września 2020 r.

Metropolitan Conferences Bartłomiej Kwiecień 
ul. Twarda 18, Spektrum Tower – XV. piętro
00-105 Warszawa
tel. 505 864 530
e-mail: kontakt@metropolitan-conferences.pl
www.metropolitan-conferences.pl

TAK NIE

TAK, zgłaszam uczestnictwo w warsztacie

Pieczątka i podpis

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Metropolitan Conferences Bartłomiej Kwiecień z siedzibą w Warszawie (00-105) przy 
ul. Twardej 18, informuje, ze jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez 
Metropolitan Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów. Zgodnie z ustawa z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam 
zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Metropolitan Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Regulamin udziału w wydarzeniu:
1. Koszt udziału jednej osoby wynosi 749 PLN netto + 23% VAT przy rejestracji do 21.09.2020 r. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały, lunch oraz przerwy kawowe.
2. Przesłanie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia pocztą tradycyjną lub elektroniczną, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy osobą zgłaszającą a Metropolitan Conferences 
Bartłomiej Kwiecień. Elektroniczna wersja faktury pro forma jest wystawiana standardowo i wysyłana automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza 
zgłoszeniowego.
3. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego.
4. Wpłaty za udział prosimy wnosić w ciągu 14 dni od daty rejestracji uczestnictwa, nie później niż 2 (dwa) dni przed jej rozpoczęciem. Wpłaty należy dokonać na konto: Metropolitan 
Conferences Bartłomiej Kwiecień, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Idea Bank S.A. 32 1950 0001 2006 0397 1693 0002. 
5. W przypadku rezygnacji z udziału w terminie nie późniejszym niż 21 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT.       
W przypadku rezygnacji po tym terminie, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z zawartej umowy.
6. Informacje o rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres: Metropolitan Conferences Bartłomiej Kwiecień, ul. Twarda 18, 
00-105 Warszawa, Spektrum Tower – XV. piętro.
7. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa oraz nie wzięcia udziału w wydarzeniu, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z 
umowy.
8. Brak wpłaty za udział nie jest jednoznaczny z rezygnacja.
9. W miejsce zgłoszonej osoby, może wziąć udział inny pracownik firmy, po uprzednim poinformowaniu organizatora o zmianie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, miejsca, w którym odbywa się wydarzenie oraz do odwołania samego wydarzenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WYŚLIJ DZIŚ ZGŁOSZENIE NA ADRES E-MAIL: b.kwiecien@metropolitan-conferences.pl


