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Ważna informacja skierowana do osób 
odpowiedzialnych za wykonanie robót budowlanych  
oraz zastosowanie wyrobów budowlanych w obiekcie 

 
 

 

FAŁSZYWE ŚWIADECTWA ODBIORU  

DLA STALI ZBROJENIOWEJ 
 

 
 
W ostatnim czasie na rynku zbrojeń do konstrukcji betonowych miały miejsce przypadki podrabiania atestów, 
które jako dokumenty odbioru dostarczane są na budowę razem z materiałem. Jako organizacja, której celem jest 
zapewnienie najwyższej jakości wyrobów stalowych, chcielibyśmy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę 
wykonawców konstrukcji budowlanych. 
 
Przypominamy, iż do każdej dostawy stali zbrojeniowej dołączone powinny być m.in. następujące dokumenty: 
 
1. Dowód dostawy, który zawiera dane handlowe (nr klienta, nr zamówienia), nazwę wyrobu, gatunek stali, 

ilość i dane dotyczące wiązek (numer i waga każdej wiązki), wymiary (średnice i długości), numery wytopów 
oraz całkowitą wagę dostarczanego materiału. 
 

2. Świadectwo odbioru – potocznie zwane atestem – które zawiera następujące informacje: 
 
 numer dowodu dostawy (do jednego dowodu dostawy może być dołączonych kilka atestów) i inne dane 

dotyczące zamówienia, 
 nazwa wyrobu, 
 gatunek stali, 
 numery norm i aprobat technicznych, których wymagania są spełnione przez wyrób, 
 numer wytopu, 
 skład chemiczny każdego wytopu, 
 wyniki próby rozciągania każdego wytopu, 
 wyniki badania zginania z odginaniem, 
 numery certyfikatów zgodności i innych certyfikatów, przyznanych producentowi na dany wyrób. 

 
W każdej chwili możliwe jest zidentyfikowanie każdej wiązki prętów stalowych poprzez jej numer, umieszczony na 
dowodzie dostawy, oraz przypisanie jej do numeru wytopu, a tym samym pełnego zestawu chemicznych i 
wytrzymałościowych właściwości, które podane są w świadectwie odbioru. W ten sposób producenci zapewniają 
pełną identyfikowalność dostarczanych wiązek. 
 
Jeżeli odbiorca końcowy kupuje stal zbrojeniową od firmy dystrybucyjnej, a nie bezpośrednio od producenta, 
razem z materiałem przekazywane są jedynie kopie tych dokumentów, a nie ich oryginały wyemitowane przez 
wytwórcę. Wielokrotne powielanie atestów powoduje ich mniejszą czytelność, co zmniejsza prawdopodobieństwo 
wykrycia ewentualnego fałszerstwa. 
 
Najczęstszym przypadkiem fałszowania jest wykorzystanie danych z kilku prawdziwych atestów do przygotowania 
jednego podrobionego dokumentu, dołączonego do materiału niewiadomego pochodzenia. Przykładowe 
podrobione dokumenty znajdują się w załączniku. 
 

Należy wyraźnie zaznaczyć, iż materiał dostarczony z takim dokumentem jest niewiadomego 
pochodzenia i istnieje ryzyko, iż nie został certyfikowany zgodnie z ustawą o wprowadzeniu 
wyrobów budowlanych do obrotu, a jego parametry wytrzymałościowe oraz skład chemiczny 
nie zostały potwierdzone w żadnych badaniach.  
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Jakość stali zbrojeniowej jest szczególnie ważna, gdyż ten materiał konstrukcyjny odpowiada w największym 
stopniu za nośność całego ustroju. Dlatego pragniemy zwrócić szczególną uwagę wykonawców konstrukcji 
żelbetowych na dokumenty odbioru stali zbrojeniowej oraz opisany tutaj problem ich podrabiania. Aby zapewnić 
bezpieczeństwo konstrukcji pochodzenie oraz właściwości stali zbrojeniowej powinny być wiarygodne i poza 
wszelkimi podejrzeniami. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. (prawo budowlane): 
 

„Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach 
użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.1, można stosować przy wykonywaniu robót 
budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 
odrębnymi” (art. 10). 

 
Ponadto: 
 

„Kto […] przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis art. 10 […] 
podlega karze grzywny” (art. 93, ust. 1a). 

  
A zatem każdy wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów zastosowanych w konstrukcji. Należy 
przy tym pamiętać, iż zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 
ustawy o systemie zgodności: 
 

„Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego może wezwać powiatowego inspektora nadzoru budowlanego 
do przeprowadzenia kontroli wskazanej budowy lub robót budowlanych w zakresie stosowania 
określonych wyrobów budowlanych” (art. 1, ust. 2b, zmieniający art. 13 ustawy o wyrobach budowlanych).  

 
A więc kontrola jakości wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu może być przeprowadzona już nie tylko 
w siedzibie producenta lub sprzedawcy, lecz także użytkownika końcowego. Wykrycie wszelkich nieprawidłowości 
może wiązać się z przykrymi konsekwencjami nie tylko dla sprzedawcy, który dokonał przestępstwa poprzez 
sfałszowanie dokumentów odbioru, lecz również dla wykonawcy, nawet w przypadku, gdy dany wyrób nie został 
jeszcze zastosowany w konstrukcji – postępowanie administracyjne wiąże się z wycofaniem wyrobu budowlanego 
i długotrwałymi badaniami, co może skutkować opóźnieniami na budowie. 
 
Warto pamiętać, iż większość gatunków stali posiada specyficzny dla siebie, unikalny wzór użebrowania. 

Znajomość wzorów użebrowania najbardziej popularnych gatunków stali może pomóc w wykryciu ewentualnych 
prób nielegalnej zamiany prętów o właściwościach deklarowanych w dokumentach dostawy, podejmowanych 
przez sprzedawcę. Wzór użebrowania dla stali gatunku B500SP pokazany jest na rysunku 1. Jest to obustronny 
wzór „na jodełkę” – po obu stronach pręta żebra są nachylone do osi podłużnej naprzemiennie pod dwoma 
różnymi kątami.  
 
 

  
 
Rys. 1 
Wzór użebrowania dla stali gat. B500SP. 

 
 
Dla ułatwienia identyfikacji stal zbrojeniowa certyfikowana na znak jakości EPSTAL (gatunek B500SP) jest 
dodatkowo trwale znakowana literami  E P S T A L  nawalcowanymi na każdym pręcie w miejscu kilku kolejnych 
żeber (rys. 2). Takie znakowanie, zatwierdzone przez ITB i IBDiM oraz przebadane w testach przyczepności stali 
do betonu, sprawia, iż identyfikacja wyrobu w warunkach budowy jest łatwa i wiarygodna. Znak EPSTAL na 
pręcie jest gwarancją, że wyrób ten został poddany badaniom zgodnie z wymaganiami odpowiednich polskich 
norm, certyfikowany przez akredytowaną jednostkę badawczą oraz posiada wszystkie certyfikaty zgodności oraz 
aprobaty techniczne wymagane w Polsce. 
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Rys. 2 
Napis EPSTAL na prętach. 

 
 
Dodatkowo informacja kto jest producentem danego pręta zawsze znajduje się na jego powierzchni w postaci 
znakowania trwałego zgodnego z metodą opisaną w normie PN-EN 10080. Znakowanie to polega na pogrubieniu 
odpowiednich żeber. Dzięki temu zawsze możliwe jest sprawdzenie kto wyprodukował dany pręt – każdy 
producent posiada swój unikalny numer. Poniżej (rys. 3) pokazano numery identyfikacyjne i sposób znakowania 
prętów przez krajowych producentów stali EPSTAL. 

 
Celsa Huta Ostrowiec – numer 1/17 
 

 
 

CMC Zawiercie – numer 8/21 
 

 
 

ArcelorMittal Warszawa – numer 1/42 
 

 

Rys. 3 
Sposób znakowania oraz numery producentów stali EPSTAL. 

 
 
CPJS deklaruje gotowość udzielenia dalszych wyjaśnień w kwestii podrabiania dokumentów dostawy dla stali 
zbrojeniowej oraz, we współpracy z producentami stali, wsparcie dla inżynierów. W celu sprawdzenia 
autentyczności dokumentów wystawionych przez jednego z krajowych producentów, załączonych do zbrojenia 
dostarczonego na budowę, można kontaktować się z naszym biurem:  
 

 
Centrum Promocji Jakości Stali 
Ul. Koszykowa 54 
00-675 Warszawa 
Tel.: +48 22 630 83 76 
Tel./Fax: +48 22 630 83 75 
E-mail: biuro@cpjs.pl 
www.cpjs.pl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Centrum Promocji Jakości Stali jest organizacją zajmującą się certyfikacją wyrobów stalowych na znak 
jakości EPSTAL, promocją oraz doradztwem technicznym w zakresie certyfikacji wyrobów stalowych, 
normalizacji, a także projektowania konstrukcji żelbetowych. 

mailto:biuro@cpjs.pl
http://www.cpjs.pl/
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ZAŁĄCZNIK 

Przykłady fałszywych świadectw odbioru 
 
 
Przykład 1, producent: CMC Zawiercie 

 
W prawdziwym ateście, przygotowanym przez CMC Zawiercie dla stali gatunku BSt500S, podano numer wytopu 
oraz wyniki analizy chemicznej. Fałszywy atest, oznaczony bezprawnie logo tego samego producenta, był 
wystawiony dla gatunku B500SP, podano w nim identyczny numer wytopu oraz zupełnie inne wyniki badań 
materiałowych pochodzące z innego dokumentu. 
 
 
AUTENTYCZNY DOKUMENT 
 

 
 

Logo i adres 
producenta 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

ADRES WYSYŁKOWY 

Gatunek 
BSt500S 

nr wytopu 
116162 

Skład chemiczny oraz 
parametry mechaniczne 
potwierdzone badaniami  
i certyfikatem 
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FAŁSZYWY DOKUMENT 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuprawnione użycie logo  
i adresu producenta 

Inny gatunek stali Nr wytopu jak w  
oryginalnym świadectwie 

Skład chemiczny oraz parametry 
mechaniczne wklejone z innego 
świadectwa odbioru, nie 
odpowiadające przypisanemu im 
numerowi wytopu. 
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Przykład 2, producent: Celsa Huta Ostrowiec 

 
Na deklaracji producenta pojawiły się nieprawidłowości odnośnie średnic dostarczonych prętów – w punkcie 2 
podany jest profil 12, w punkcie 6 z lewej strony również profil 12, natomiast w środku tego punktu pojawia się 
profil 16. Po sprawdzeniu numerów wytopu oraz świadectwa odbioru okazało się, iż oryginalne świadectwo 
odbioru dla tej dostawy wystawione było na inny wyrób, inne wytopy, innego dnia i dla innego odbiorcy. 

 
 

FAŁSZYWY DOKUMENT – DEKLARACJA PRODUCENTA 
 

 
 
 

Średnica 12 mm 

Średnica 16 mm 

Średnica 12 mm 

Numery wytopów 
niezgodne z 
oryginałem 
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FAŁSZYWY DOKUMENT – ŚWIADECTWO ODBIORU 
 

 
 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Po sprawdzeniu przez 
producenta okazało się, iż  
oryginalne świadectwo odbioru 
dla tej dostawy było wystawione 
na inny wyrób, inne wytopy, 
innego dnia i dla innego odbiorcy 


