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Dotyczy: wyjaśnień w zakresie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 2 listopada 2022 r., dotyczące wyrobów przeznaczonych 

do jednostkowego zastosowania, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji informuje, 

że nie ocenia konkretnych stanów faktycznych, lecz udziela ogólnych wyjaśnień dotyczących 

przepisów prawa będących we właściwości departamentu. Dlatego niezależnie od konkretnego 

stanu faktycznego przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

Informuję, że zasady wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępniania na rynku 

krajowym określają przepisy art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) dalej zwana „ustawą”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny 

z wydaną dla niego europejską oceną techniczną może być wprowadzony do obrotu 

lub udostępniony na rynku krajowym wyłącznie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustawiającego zharmonizowane 

warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 

89/106/EWG. W takim przypadku wyrób znakowany jest znakiem CE i producent sporządza dla 

niego deklaracje właściwości użytkowych.

Wyroby budowlane nie objęte normą zharmonizowaną i dla których nie została wydana 

europejska ocena techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu na podstawie art. 5 ust. 2 

ustawy, jeżeli zostały oznakowane znakiem budowlanym.

http://www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia


  Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-technologia

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym 

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, może być udostępniony na rynku krajowym, jeżeli 

został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 

wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 

określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Należy wyjaśnić, że w art. 10 ustawy dopuszczone zostało jednostkowe zastosowanie wyrobu 

budowlanego w obiekcie budowlanym. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, dopuszczone 

do jednostkowego zastosowania w (konkretnym) obiekcie budowlanym są wyroby budowlane, 

z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1, wykonane według indywidualnej 

dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 

których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego 

z tą dokumentacją oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa powyżej, powinna zawierać opis 

rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą 

projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego 

zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi 

i eksploatacji. Natomiast oświadczenie producenta powinno zawierać: nazwę i adres wydającego 

oświadczenie, nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia, identyfikację 

dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją 

techniczną oraz przepisami, adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany 

ma być zastosowany, miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.

Podkreślenia jednak wymaga, że regulacje te dotyczą wyrobów, które nie są seryjnie produkowane 

z przeznaczeniem do powszechnego stosowania. Wyrób przeznaczony do jednostkowego 

zastosowania nie może stanowić przedmiotu swobodnego obrotu handlowego, to znaczy, 

że wyrób taki nie może być odstąpiony, sprzedany bądź przekazany w celu zastosowania w innym 

obiekcie budowlanym.

Zatem jednostkowe zastosowanie wyrobu budowlanego powinno mieć miejsce w szczególnych 

przypadkach, kiedy wyrób został zaprojektowany i wytworzony z uwagi na specjalne potrzeby, 

wyprodukowany dla jednego, konkretnego przypadku zastosowania. 

Asia
Podświetlony
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Należy pamiętać, że wyroby dopuszczone w ramach jednostkowego zastosowania, niezależnie od 

kwestii wprowadzenia do obrotu, muszą posiadać właściwości użytkowe, umożliwiające 

prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych 

wymagań m.in. bezpieczeństwa pożarowego. 

Podkreślić należy, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie posiada uprawnień do wydawania 

wiążących interpretacji przepisów prawa, dlatego udzielone informacje nie są wiążące dla 

właściwych organów administracji publicznej prowadzących postępowania administracyjne 

w sprawach indywidualnych.

Z wyrazami szacunku

Bartłomiej Stecki
zastępca dyrektora departamentu
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

Sprawę prowadzi: 
E-mail: SekretariatDAB@mrit.gov.pl
Telefon: 22 323 40 01

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. U. L 119 z 4 maja 2016 r., z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z 

siedzibą w Warszawie, przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@mrit.gov.pl, tel. +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP, 

natomiast wykonującym obowiązki administratora jest Dyrektor Departamentu 

Architektury, Budownictwa i Geodezji.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo 

Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, adres e-mail: 

iod@mrit.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z realizacją 

przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 

mailto:kancelaria@mrpit.gov.pl
mailto:iod@mrit.gov.pl
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r. poz. 1893, z późn. zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 

r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 

838) oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. wykonywaniem przez Administratora zadań 

realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną 

przez Panią/Pana korespondencję w sprawach pozostających w zakresie właściwości 

Ministra Rozwoju i Technologii.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia Pani/Panu 

odpowiedzi.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na 

podstawie odrębnych przepisów.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich 

przetwarzania tj. do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – 

w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.) – przez 

czas określony w tych przepisach. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące prawa:  

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeśli są błędne lub 

nieaktualne, zgodnie z art. 16 RODO;

 prawo do ich usunięcia, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej, zgodnie z art. 17;

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych i sprzeciwu, zgodnie z art. 18 i 21 

RODO.

9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji 

międzynarodowych.

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ministerstwie 

Rozwoju i Technologii Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 
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wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego  w sprawach ochrony danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa.
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