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Szanowny Panie,
odpowiadając na Pana e-mail z dnia 17 maja 2019 r. – pragnę na wstępie zaznaczyć, że 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego nie ocenia konkretnych stanów faktycznych, (poza 
toczącymi się przed Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego postępowaniami), nie 
udziela porad technicznych ani prawnych, jak również nie wydaje wiążących interpretacji 
przepisów prawa. Może natomiast udzielać ogólnych wyjaśnień dotyczących stosowania 
przepisów z zakresu swojego działania, który został określony ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) i ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266). Oznacza to, że jeżeli jakiś 
konkretny przepis z ww. zakresu budzi wątpliwości, GUNB udziela stosownych wyjaśnień.
Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, że warunki wprowadzania do obrotu lub 
udostępniania na rynku wyrobów budowlanych określają:
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5,
z późn. zm.), zwane rozporządzeniem Nr 305/2011, które wiąże w całości i jest 
bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, określające tzw. 
europejski system wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów 
budowlanych (z deklaracją właściwości użytkowych i oznakowaniem CE) oraz

 ustawa o wyrobach budowlanych, która ustala m.in. zasady wprowadzania do obrotu lub 
udostępniania wyrobów budowlanych na polskim rynku krajowym, według tzw. 
krajowego systemu (z krajową deklaracją właściwości użytkowych i oznakowaniem 
znakiem budowlanym).

Określonemu rozporządzeniem Nr 305/2011 obowiązkowi sporządzenia deklaracji 
właściwości użytkowych i umieszczenia oznakowania CE na wyrobach budowlanych 
podlegają wyłącznie te wyroby budowlane, które są objęte normami zharmonizowanymi 
oraz wyroby, dla których wydane zostały (na wniosek dobrowolnie złożony przez ich 
producenta) europejskie oceny techniczne. Jednocześnie za ww. zharmonizowane normy, 
w myśl art. 17 ust. 5 rozporządzenia, należy aktualnie uważać normy ujęte w wykazie 
odniesień do norm zharmonizowanych, w opublikowanym przez Komisję Europejską 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
 komunikatem Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE 
C 92 z 09.03.2018, str.139) oraz 

 decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie norm 
zharmonizowanych dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dz. Urz. UE L 77
z 20.03.2019, str. 80).

GŁÓWNY URZĄD
NADZORU BUDOWLANEGO
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Balustrady i barierki chroniące przed upadkiem (które nie pełnią jednocześnie funkcji 
konstrukcyjnej w obiekcie), według opinii GUNB, nie są objęte ww. zharmonizowanymi 
normami, w tym przywołaną w wystąpieniu normą EN 1090-1:2009+A1:2011 Wykonanie 
konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Zasady oceny zgodności elementów 
konstrukcyjnych. Zatem nie podlegają obowiązkowo rozporządzeniu Nr 305/2011 (chyba, 
że ich producent uzyskał na nie dobrowolnie europejską ocenę techniczną – zob. art. 19 
ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 i 2 rozporządzenia Nr 305/2011).
Odnosząc się natomiast do ww. normy EN 1090-1:2009+A1:2011, należy zauważyć, że 
określono w niej wymagania dotyczące oceny właściwości elementów i zestawów 
elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium, wprowadzanych na rynek wyrobów 
budowlanych (zob. rozdział 1 normy określający jej zakres). Jednocześnie, przez 
„elementy konstrukcyjne” rozumie się elementy stosowane jako części nośne obiektu, 
zaprojektowane z uwagi na wymaganą wytrzymałość mechaniczną, stateczność i/lub 
odporność ogniową, a także użytkowalność i trwałość, które można stosować 
bezpośrednio w stanie dostawy lub jako elementy wbudowane w konstrukcję obiektu 
(zob. rozdziały 3.1.9 normy). Balustrady nie odpowiadają zatem ww. definicji elementu 
konstrukcyjnego (ani zestawu elementów konstrukcyjnych). Nie stanowią one bowiem 
części nośnej obiektu budowlanego. 
Dodatkowo informuję, że Komisja Europejska zamieściła na swoich stronach internetowych 
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące stosowania rozporządzenia 
Nr 305/2011. Pytanie 31 odnosi się do zakresu wyrobów budowlanych podlegających 
oznakowaniu CE w oparciu o ww. normę zharmonizowaną. Według przedstawionego tam 
stanowiska, obowiązek ten dotyczy wyrobów budowlanych, które spełniają wszystkie, 
wymienione w odpowiedzi warunki, m.in. że wyrób stanowi konstrukcyjny wyrób budowlany 
w rozumieniu rozporządzenia Nr 305/2011, co oznacza m.in. że wyrób pełni funkcję 
konstrukcyjną w stosunku do obiektu budowlanego (tj. jego zniszczenie/uszkodzenie 
wpłynie na spełnienie wymagania podstawowego nr 1, przedstawionego w załączniku I do 
rozporządzenia Nr 305/2001 (link: http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-
regulation/faq/index_en.htm).
Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że dołączona do pisma „decyzja delegowana Komisji 
(UE) .../... z dnia 14.3.2019 r. uzupełniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do mających zastosowanie systemów oceny 
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zestawów balustrad i zestawów barierek 
przeznaczonych do stosowania w obiektach budowlanych wyłącznie w celu zapobiegania 
upadkom i niepoddawanych obciążeniom pionowym przez konstrukcję” jest jeszcze aktem 
procedowanym i nie ma mocy dokumentu obowiązującego. Jednocześnie należy 
zauważyć, że zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Nr 305/2011, ustalony w powyższy 
sposób system lub systemy wskazuje się w mandatach do przyjęcia zharmonizowanych 
norm i w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych. Zatem producenci będą 
mogli w praktyce stosować zaproponowane systemy dla „zestawów balustrad i barierek 
przeznaczonych do stosowania w obiektach budowlanych wyłącznie w celu zapobiegania 
upadkom i niepoddawanych obciążeniom pionowym przez konstrukcję” – jeżeli 
wskazane one zostaną w normie zharmonizowanej lub europejskiej ocenie technicznej. 
Natomiast w przypadku wyrobów budowlanych niepodlegających wymaganiom przepisów 
rozporządzenia Nr 305/2011, tj. wyrobów, które ani nie są objęte normą zharmonizowaną, 
ani wydaną dla nich europejską oceną techniczną – jeżeli są wprowadzane do obrotu na 
terytorium Polski – stosuje się wymagania krajowe, w tym dotyczące sporządzenia 
krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz umieszczenia znaku budowlanego 
stosownie do postanowień art. 5 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych
i przepisów 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 późn. zm.). Przy czym 
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w myśl powyższego art. 8 ust. 1 ustawy, oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza się 
na wyrobie budowlanym, dla którego producent sporządził, na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. 
Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie 
z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną, należy 
odnieść do tych zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego 
wyrobu. Uzyskanie zaś ww. krajowej oceny technicznej jest wymagane w przypadku 
wyrobu budowlanego nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu lub 
nie w pełni objętego taką normą (zob. art. 9 ust. 1 ustawy). Tryb wydawania tych 
dokumentów określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. poz. 1968).
Natomiast zakres wyrobów budowlanych (grupy wyrobów) podlegających obowiązkowi 
sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz wymagane dla tych grup 
krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zostały określone 
załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
Przykładowo, w grupie wyrobów lp. 33 Zestawy budowlane, komponenty budowlane, 
prefabrykaty zostały wymienione m.in. balustrady i poręcze chroniące przed upadkiem. 
W zależności od klasy reakcji na ogień i zamierzonego zastosowania – w odniesieniu do 
balustrad i poręczy chroniących przed upadkiem zostały wskazane krajowe systemy oceny 
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 1, 3 lub 4, przy czym w zakresie zamierzonych 
zastosowań podlegających wymaganiom bezpieczeństwa: krajowy system 3. Wspomniane 
krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, 
z określeniem zadań producenta i tzw. „strony trzeciej”, zostały zaś określone przepisami 
§ 4 ww. rozporządzenia. 
Należy przy tym podkreślić, że jeżeli dla wyrobu budowlanego nie została ustanowiona 
Polska Norma wyrobu lub norma taka nie w pełni obejmuje dany wyrób budowlany, aby 
móc dokonać ww. obowiązkowej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, 
producent powinien najpierw uzyskać krajową ocenę techniczną (może ona dotyczyć 
również np. systemu/ zestawu wyrobów do wykonywania np. balustrad). 
Jednakże jeżeli dla wyrobu budowlanego została wydana krajowa ocena techniczna, to 
ocenę właściwości użytkowych tego wyrobu, o której mowa w ww. § 4 rozporządzenia, 
dokonywaną (w przypadku krajowego systemu 3, przez laboratorium akredytowane) na 
podstawie badań próbek, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji 
tego wyrobu – stanowią ustalenia zawarte w tej krajowej ocenie w zakresie właściwości 
użytkowych wyrobu (zob. § 4 ust. 9 ww. rozporządzenia). Oznacza to, że nie są wówczas 
wymagane tzw. „badania i  obliczenia typu”.
Warto przy tym zauważyć, że zgodnie z przepisem przejściowym § 14 rozporządzenia 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, producent wyrobu budowlanego, 
wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który zgodnie z przepisami 
obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie był objęty obowiązkiem znakowania 
znakiem budowlanym (a takim obowiązkiem nie były objęte m.in. balustrady i poręcze 
chroniące przed upadkiem), nie jest obowiązany do dnia 30 czerwca 2019 r. sporządzać 
krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym 
tego wyrobu budowlanego. Dodatkowo informuję, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 
podjęło prace legislacyjne w celu przedłużenia ww. okresu przejściowego do dnia 
31 grudnia 2020 r. Informacje o powyższym można znaleźć na stronach internetowych 
Ministerstwa (pod linkiem: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/ochrona-branzy-
budowlanej-dluzszy-okres-przejsciowy). 
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Ponadto informuję, że ustawa o wyrobach budowlanych przewiduje również instytucję 
wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie 
budowlanym, określoną przepisami art. 10 tej ustawy. Zgodnie bowiem z jej art. 10 ust. 1, 
dopuszczone do jednostkowego zastosowania w (konkretnym) obiekcie budowlanym są 
wyroby budowlane, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1 (tj. m.in. 
objętych normami zharmonizowanymi), wykonane według indywidualnej dokumentacji 
technicznej, sporządzonej przez projektanta (danego) obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 
których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego 
z tą dokumentacją oraz z przepisami. Zawartość ww. indywidualnej dokumentacji 
technicznej oraz oświadczenia producenta, określają przepisy art. 10 ust. 2 i 3 ustawy.
Z określenia „wyrób przeznaczony do jednostkowego zastosowania” wynika, że – co do 
zasady – wyrób taki nie może być produkowany seryjnie z przeznaczeniem do 
powszechnego stosowania. Nie może on ponadto stanowić przedmiotu swobodnego 
obrotu handlowego, to znaczy, że wyrób taki nie może być odstąpiony, sprzedany bądź 
przekazany w celu zastosowania w innym obiekcie budowlanym. Wyroby budowlane,
o których mowa w ww. art. 10 ustawy, nie podlegają obowiązkowi oznakowania ich 
znakiem budowlanym (a tym samym uzyskania ww. krajowej oceny technicznej).
Natomiast przepisami, o których mowa w ww. art. 10 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych 
a które powinny być brane pod uwagę w przypadku balustrad w budynkach, są m.in. art. 5 
ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane i przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065).
Wymagania dotyczące balustrad zawierają m.in. przepisy § 100 ust. 4, § 298 ust. 1-3 i 7, 
oraz § 303 ust. 2 ww. rozporządzenia. Przykładowo, zgodnie z § 298 ust. 1 rozporządzenia, 
balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny 
mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie 
sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń 
technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny 
zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad 
powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego 
się na drobne, nieostre odłamki. W § 298 ust. 2 rozporządzenia określono zaś wymiary 
dotyczące wysokości balustrad i prześwitów lub otworów w wypełnieniu balustrad 
w zależności od rodzaju budynku (przeznaczenia użytkowego). 
Natomiast powyższe Polskie Normy dotyczące podstawowych obciążeń technologicznych
i montażowych zostały wymienione w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, lp. 59. Są to
PN-EN 1990: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji i PN-EN 1991: Eurokod 1: 
Oddziaływania na konstrukcje. Przy czym w myśl przepisu przejściowego § 2 ust. 5 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285), w przypadku 
zamierzenia budowlanego, wobec którego przed 1 stycznia 2021 r. zostały dokonane 
czynności wymienione w pkt. 1-3 tego przepisu, można stosować normę PN-B-02003:1982 
Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne technologiczne – Podstawowe obciążenia 
technologiczne i montażowe (w zakresie pkt 3.6 normy). Zgodnie z tą normą, w przypadku 
budynków mieszkalnych, należy przyjmować obciążenie poziome skupione lub liniowe 
rozłożone na jednostkę, długości, np. poręczy balkonów, galerii, klatek schodowych, 
tarasów jako równe 1,0 kN/m.
Jednocześnie informuję, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest 
wiążące dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych. 

Z poważaniem
Roman Sobczak

Dyrektor
Departamentu Wyrobów Budowlanych

(dokument podpisany elektronicznie)
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