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Piła, dnia 25.04.2014r. 

Szanowni Państwo! 
 

Podczas odbioru realizacji inwestycji dochodzi do sytuacji podczas której, organ 
odbiorczy, w ramach np. dokumentacji powykonawczej, żąda przedstawienia deklaracji 
zgodności wyrobu budowlanego, wskazując np. na nieaktualną datę. Wymuszanie zmiany daty w 
krajowej deklaracji zgodności wyrobu budowlanego, następuje w wyniku niewłaściwej 
interpretacji prawa i wiąże się z jego naruszeniem, oraz poważnymi konsekwencjami, 
związanymi z niewłaściwym wprowadzeniem wyroby budowlanego do obrotu. W związku z 
powyższym pragniemy Państwu wyjaśnić, że w tym zakresie obowiązuje: 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym opublikowane w Dz.U.2004.198.2041. 

2. Zgodnie z tym rozporządzeniem §11 ma następującą treść:  
a. Cytuję - „Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności, a przed wprowadzeniem 

wyrobu budowlanego do obrotu, producent umieszcza na wyrobie znak 
budowlany, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych, oznaczający, że wyrób budowlany jest zgodny 
ze specyfikacją techniczną, co zostało potwierdzone przez dokonanie oceny 
zgodności określonej w rozporządzeniu”. 

3. Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z tym paragrafem, krajową deklarację zgodności 
wystawia się przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, nadając jej numer i 
datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, zgodnie z §12.1. pkt.4) przywołanego 
wyżej rozporządzenia. Oznacza to, że wyroby budowlane będące już w obrocie, posiadają 
krajową deklarację zgodności z numerem i datą jej wystawienia, wystawioną przed 
wprowadzeniem tego wyrobu budowlanego do obrotu. 

4. W związku z powyższym krajowe deklaracje zgodności, w tym deklaracje o które 
Państwu chodzi, dostępne na stronie www.profil.pila.pl wystawiona przez Profil Spółka z 
o.o., zgodne są z ww. rozporządzeniem, wymienionym w pkt.1. 

 
Z poważaniem 

 

                    


