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Kraków, dnia 19. marca 2020 r.

Sz. Pani
Jadwiga EMILEWICZ
Minister Rozwoju
Ministerstwo Rozwoju
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Dotyczy:

Rozporządzenia

Ministra

Inwestycji

i

Rozwoju

zmieniającego

rozporządzenie

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym z 19 czerwca 2019 r.

Szanowna Pani Minister !
W imieniu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce – organizacji
zrzeszającej kilkudziesięciu krajowych producentów betonu towarowego różnej wielkości– składam
na ręce Pani Minister wyrazy głębokiego zaniepokojenia, które powodowane jest docierającymi
do nas sygnałami o planach dalszego wydłużenia okresu przejściowego dla wyrobów, które zgodnie
z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie były objęte obowiązkiem znakowania
znakiem budowlanym, w tym dla betonu towarowego i mieszanek związanych hydraulicznie – ponad
termin 31 grudnia 2020 r. określony w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
19 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Informuję Panią Minister, że branża betonu towarowego od wielu miesięcy jest gotowa
na objęcie jej w pełni rygorami w zakresie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym. Podkreślam, że zdecydowana
większość krajowych producentów betonu towarowego (wg informacji SPBT ponad 800 wytwórni
betonu towarowego) od dłuższego czasu ponosi już znaczące nakłady związane z uzyskaniem
i corocznym utrzymaniem Krajowego Certyfikatu Zgodności ZKP. Co ważne, postulowane przez SPBT
regulacje prawne są niezwykle korzystne dla samych odbiorców betonu – klientów naszej branży,
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w aspekcie zapewnienia odpowiedniej gwarantowanej prawem jakości, a w konsekwencji trwałości
i bezpieczeństwa konstrukcji. Jest to o tyle niezwykle ważne, gdyż beton jest podstawowym
materiałem konstrukcyjnym stosowanym w budownictwie. Nowe regulacje dzięki zwiększeniu
systemowej kontroli pochodzenia surowców stosowanych do produkcji betonu – wpłyną też
istotnie na ograniczenie „szarej strefy” w branży betonowej, przyczyniając się do zwiększenia
wpływów do budżetu Państwa. Doprowadzi to do zapewnienia równej i uczciwej konkurencji wśród
producentów betonu, szczególnie w czasie zbliżającego się prognozowanego wyhamowania
koniunktury w branży budowlanej wynikającego z aktualnej sytuacji zagrożenia wirusem COVID-19.
Zgodnie z informacjami docierającymi do naszego Stowarzyszenia problemem niektórych
innych branż jest uzyskanie Krajowych Ocen Technicznych (KOT) dla wyrobów z grupy 36 (np. wyroby
do wentylacji i klimatyzacji).
Przepisy dotyczące ewentualnego wydłużenia okresu przejściowego

ponad dzień

31 grudnia 2020 r. nie powinny jednak dotyczyć producentów betonu towarowego (grupa 26
załącznika nr 1 przedmiotowego Rozporządzenia) oraz mieszanek związanych hydraulicznie (grupa 23
załącznika nr 1 przedmiotowego Rozporządzenia). Producenci tego podstawowego materiału
budowlanego ponieśli już znaczące nakłady w związku z uzyskaniem i utrzymaniem Krajowego
Certyfikatu Zgodności ZKP w obszarze regulowanym prawnie.
Należy nadmienić, iż certyfikacja ZKP dla producentów betonu towarowego w obszarze
regulowanym prawnie prowadzona jest w oparciu o aktualne dokumenty odniesienia tj. normy
nie mające statusu norm wycofanych PN-EN 206+A1:2016-12 wraz z krajowym uzupełnieniem
PN-B-06265:2018-10 i nie wymaga starania się przez producentów betonu towarowego o uzyskanie
Krajowych Ocen Technicznych.
Ewentualne ponowne wydłużenie okresu przejściowego w stosunku do obecnie nakreślonego
końca tego okresu tj. dnia 31.12.2020 r. dla wyrobów posiadających dokument odniesienia,
wprowadzi dużo zamieszania i – w zgodnej opinii członków SPBT – również „rozczarowania”
szczególnie tych producentów, którzy bardzo odpowiedzialnie i w sposób zaangażowany już dawno
spełnili wymagania obowiązującego rozporządzenia.
Zwrócić należy uwagę także na bezsporny fakt, że proponowana zmiana rozporządzenia –
w przypadku producentów betonu, którzy poddali się certyfikacji w obszarze regulowanym prawnie –
wprowadza nierówność funkcjonowania na rynku w stosunku do zakładów, które tego celowo
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zaniechały. Powodowane jest to koniecznością ponoszenia dodatkowych nakładów związanych
z uzyskaniem i corocznym utrzymaniem Krajowego Certyfikatu Zgodności ZKP, znaczącymi kosztami
związanymi z koniecznością pobierania prób i kosztów badań, a często też kosztami związanymi
z zaopatrzeniem w surowce do produkcji z droższych, ale w pełni legalnych źródeł. Producenci
betonu ponieśli także niebagatelne koszty związane z zatrudnieniem i przeszkoleniem dodatkowego
personelu zajmującego się zapewnieniem odpowiedniego poziomu kontroli jakości.
W związku z powyższym – w imieniu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego
w Polsce wnioskuję do Pani Minister o:


jeżeli jest to uzasadnione, to ewentualne wydłużenie okresu przejściowego ponad termin
31.12.2020 r. wyłącznie w przypadku wyrobów dla których niezbędne jest opracowanie
Krajowych Ocen Technicznych,



wyłączenie z zakresu regulacji przedłużających okres przejściowy ponad termin 31.12.2020 r.
wyrobów niewymagających Krajowych Ocen Technicznych w tym betonu towarowego
i mieszanek związanych hydraulicznie. Zdaniem SPBT dla tych wyrobów okres przejściowym
powinien kończyć się z dniem 31 grudnia 2020 r.
Ze swojej strony proponuję organizację spotkania lub wideokonferencji ekspertów

Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce z przedstawicielami Ministerstwa
Rozwoju, celem przedstawienia aktualnej sytuacji branży i postulowanych rozwiązań. Bardzo prosimy
o nakreślenie miejsca i terminu spotkania. W koniecznym przypadku bardzo proszę o kontakt
z Dyrektorem Biura SPBT – Panem dr inż. Maciejem Gruszczyńskim: tel. 602 883 995,
e-mail: gruszczynski@spbt.pl
Z wyrazami szacunku,

Daniel Grzegorski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Producentów
Betonu Towarowego w Polsce
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