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Związek Pracodawców – Producentów 
Materiałów dla Budownictwa
Związek jest organizacją 
skupiającą przedsiębiorstwa, 
reprezentującą ponadbranżowe 
interesy członków wobec 
środowisk zewnętrznych, w tym 
naukowo-technicznych, organów 
administracji państwowej i 
samorządowej.



Związek Pracodawców – Producentów 
Materiałów dla Budownictwa
• Bieżący dostęp do informacji dotyczących planowanych zmian 

prawnych

• Uczestnictwo w pracach legislacyjnych

• Ochrona interesów Członków

• Organizacja spotkań, wydarzeń i przygotowywanie raportów

• Porady i konsultacje



Związek Pracodawców – Producentów 
Materiałów dla Budownictwa
• Zapraszamy na naszą nową stronę https://dlabudownictwa.pl/

• Zapraszamy na nasz kanał na YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCPeQTCnDMqk7vypJxVduZaA/f
eatured

https://dlabudownictwa.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCPeQTCnDMqk7vypJxVduZaA/featured


Nowe podejście do rozporządzenia CPR

Komisja Europejska prowadzi od zeszłego roku bardzo intensywne 
prace nad nowym podejściem do rozporządzenia nr 305/2011

Polska jest czołowym producentem wyrobów budowlanych w Europie 
zatem jako bardzo ważny obszar polskiej gospodarki.

Proponowane nowe podejście uwzględnia wiele czynników, takich jak 
np.: usprawnienie prac normalizacyjnych, funkcjonowanie krajowych 
oznaczeń, nadzór rynku czy środowiskowe aspekty wyrobów 
budowlanych. 



Opcje zmiany rozporządzenia CPR

Komisja Europejska przedstawiła następujące opcje zmiany 
rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych:

OPCJA A – scenariusz bazowy zakładający poprawę procesu wdrożenia 
istniejącego rozporządzenia

OPCJA B – poprawienie rozporządzenia z zachowaniem jego 
fundamentalnych zasad i zakresu

OPCJA C – opcja B plus ograniczenie zakresu rozporządzenia 



Opcje zmiany rozporządzenia CPR

OPCJA D – wzmocnienie i rozszerzenie zakresu rozporządzenia poprzez 
wprowadzenie dodatkowych wymagań

OPCJA D1 – kluczowe wymagania dotyczące wyrobów budowalnych 
określone w aktach KE w ramach nowych ram prawnych (NLF) plus 
dobrowolne normy

OPCJA D2 – kluczowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
określone w specyfikacjach technicznych opracowywanych przez KE we 
współpracy z CEN i innymi interesariuszami



Opcje zmiany rozporządzenia CPR

OPCJA E – uchylenie rozporządzenia CPR i stosowanie zasad 
wzajemnego uznania

Zaproponowane opcje zostały poddane konsultacją trwającym od 2019 
roku. Związek uczestniczył w konsultacjach publicznych 
zorganizowanych w drugiej połowie 2020 roku.



Opcje zmiany CPR
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Ogólne wyniki ankiety
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Ogólne wyniki ankiety

źródło: Copenhagen Economics



Działania Związku w zakresie rozporządzenia 
CPR
• Spotkania z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, 

Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Instytutu Techniki 
Budowalnej oraz European Organisation for Technical Approvals

• Przygotowanie wstępnej opinii Związku 

• Koordynacja apelu do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

• Powołanie Grypy Roboczej ds. nowelizacji CPR



Wstępna opinia Związku

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu CPR powinny koncentrować się 
na:

• środkach legislacyjnych mających na celu wzmocnienie nadzoru rynku 
i egzekwowania przepisów dotyczących wyrobów budowlanych,

• wzmocnienie roli norm zharmonizowanych, ponieważ bardzo często 
przepisy lokalne/krajowe są interpretowane jako ważniejsze, 

• wzmocnienie kontroli nad wdrażaniem zharmonizowanych norm,



Wstępna opinia Związku

• wzmocnienie narzędzi do walki z nieuczciwą konkurencją poprzez 
wzmocnienie nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych,

• zmianie definicji, np. "zestawu", która jest nieprawidłowa,

• wyjaśnieniu artykułów, które są sporne lub niejasne, np. artykuł 5 -
wydanie produktu wytworzonego na specjalne życzenie klienta, 
produkty ponadgabarytowe.



Koordynacja apelu do MRTiP dot. CPR

1. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

2. Związek Hurtowni Elektrotechnicznych SHE

3. Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów

4. Związek Pracodawców Polskie Szkło

5. Polski Związek Producentów Farb i Klejów

6. Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej

7. Polski Związek Producentów Kruszyw

8. Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

9. Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad

10. Polski Związek Producentów Płyt Warstwowych

11. Polskie Stowarzyszenie Gipsu

12. Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”

13. Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

14. Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej 



Spotkanie zorganizowane przez MRTiP dot. 
CPR
• Omówiono aktualny stan prac

• Uczestniczyli w nim przedstawicie sygnatariuszy apelu oraz ITB i GUNB

• Zapoczątkowano proces komunikacji i wymiany informacji pomiędzy 
Ministerstwem a organizacjami skupiającymi producentów wyrobów 
budowlanych



Powołanie Grupy Roboczej ds. CPR

• Przygotowanie rozbudowanego stanowiska Związku 

• Dalsze poszukiwanie polskich i zagranicznych interesariuszy w celu 
zbudowania szerokiej koalicji

• Antonio Caballero Gonzalez sekretarz generalny stowarzyszeń ECSPA 
(European Calcium Silicate Producers Association) oraz EMO 
(European Mortar Industry Organization), a także przewodniczący 
grupy roboczej CPR w Construction Products Europe (CPE).



Dziękuje za uwagę i 
zapraszam do współpracy

Szymon Firląg

29.04.2021


