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Dotyczy: powołania zespołu ds. „nowelizacji CPR”

Szanowny Panie Prezesie,

Na wstępie chciałem podziękować za dotychczasowe zaangażowanie  Związku Pracodawców 

Producentów Materiałów dla Budownictwa w podejmowane na szczeblu europejskim działania 

dotyczące  rewizji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 

9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, dalej zwane „CPR”, jak również 

zgłoszenie ekspertów do grup eksperckich związanych z opracowywaniem dokumentów 

normalizacyjnych tzw. CPR Acquis. 

Mając świadomość znaczenia i ewentualnego wpływu przyszłych zmian w zakresie CPR 

na krajowych producentów wyrobów budowlanych, a tym samym na jedną z istotnych gałęzi 

polskiej gospodarki, jako Ministerstwo podejmujemy aktywną współpracę z organizacjami 

zainteresowanymi zmianami w omawianym obszarze.  Między innymi w ramach tej współpracy 

23 kwietnia 2021 r. zorganizowana została wideokonferencja, w której licznie uczestniczyli 

przedstawiciele producentów wyrobów budowlanych, a oprócz przedstawicieli Ministerstwa 

obecni byli przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Instytutu Techniki 

Budowlanej. 

Podczas przedmiotowego spotkania przedstawiciel Ministerstwa omówił wstępne propozycje 

Komisji Europejskiej dotyczące kierunku zmian CPR oraz przedstawił aktualny stan prac związanych 

z rewizją rozporządzenia. W wyniku spotkania, za pośrednictwem  Związku Pracodawców 

http://www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia
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Producentów Materiałów dla Budownictwa, zostały udostępnione, w ramach konsultacji, 

organizacjom społecznym reprezentującym producentów wyrobów budowlanych  dokumenty 

przekazane przez Komisję Europejską związane z kwestiami CPR. Uprzejmie wyjaśniam, że Komisja 

Europejska nie przekazała dotychczas żadnych nowych informacji dotyczących procesu rewizji CPR. 

Rozpoczęte zostały jedynie prace grup eksperckich związanych z opracowywaniem dokumentów 

normalizacyjnych tzw. CPR Acquis, do udziału w których zgłosiliście Państwo swoich ekspertów. 

Działania Ministerstwa w dalszym ciągu będą nakierowane na dzielenie się informacjami na temat 

planowanych zmian w zakresie CPR oraz aktywne pozyskiwanie opinii całego środowiska 

związanego z produkcją wyrobów budowlanych, ich certyfikacją, wprowadzaniem do obrotu, 

a także nadzorem. W tym celu rozpoczęto prace nad uruchomieniem serwisu/strony internetowej, 

na której zamieszczane będą wszystkie dostępne informacje dotyczące procesu rewizji CPR oraz, 

za pomocą której możliwe będzie odniesienie się do prezentowanych dokumentów i przesłanie 

swoich opinii i postulatów. Taka forma wymiany informacji i opinii pozwoli, wzorem krajowego 

procesu legislacyjnego, na zachowanie transparentności działań związanych z rewizją CPR i udział 

w tych pracach możliwie szerokiemu gronu potencjalnie zainteresowanych podmiotów. 

Tego typu współpraca uzupełniona oczywiście, w razie potrzeby, spotkaniami odbywanymi 

na żywo, zarówno osobiście jak i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, stanowić 

będzie w mojej ocenie bardziej efektywne narzędzie konsultacji niż sformalizowany zespół 

doradczy działający przy Ministrze.  Przekonanie to wynika z ograniczeń i mankamentów, jakie 

są właściwe tego typu ciałom doradczym powoływanym do realizacji tak szerokich zadań oraz 

z dotychczasowych doświadczeń w ich funkcjonowaniu.

Dlatego też odpowiadając na wniosek Pana Prezesa o powołanie Zespołu do spraw nowelizacji 

CPR, uprzejmie informuję, że na chwilę obecną nie przewiduje się powołania takiego ciała 

doradczego. Niezmiennie jednak liczymy na Państwa dalszy udział w działaniach związanych 

z rewizją CPR. 

Na zakończenie pragnę także przypomnieć, że dodatkowe forum wymiany informacji może 

stanowić działający Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, w zakresie 

zadań którego pozostają zagadnienia związane z wyrobami budowlanymi. W związku z czym 

zachęcam do wykorzystania również tej formy wyrażania opinii i artykułowania oczekiwań przez 

branżę wyrobów budowalnych. 
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