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Rola projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika 
budowy w procesie budowlanym w świetle przepisów 

znowelizowanej ustawy Prawo budowlane 
 
Zagadnienia: 

• Uczestnicy procesu inwestycyjnego - wstęp 
• Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta i 

kierownika budowy 
• Nowe pojęcie obszaru oddziaływania obiektu 
• Nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego 
• Zakończenie budowy i przekazanie obiektu do użytkowania 
• Przykłady naruszenia przepisów przy wykonywaniu samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie 
• Odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna uczestników procesu 

inwestycyjnego 
• Podsumowanie 
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1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego – wstęp. 
Proszę Państwa. 
Art. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane stanowi: 
Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność 
obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji 
publicznej w tych dziedzinach. 
Ale omawianie zagadnień związanych z obowiązkami uczestników procesu 
inwestycyjnego, należy rozpocząć od podstawowej zmiany wprowadzonej 
przepisami art. 3 pkt 1 w brzmieniu ustawy z dnia 20.02.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 443) ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych 
ustaw, która weszła w życie 28.06.2015 r. 
Zmiana związana jest z nową definicją „obiektu budowlanego” i obecnie, jeżeli 
mówimy o: 
Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt 
małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów 
budowlanych; 
Zmiana definicji obiektu budowlanego określonego w art. 3 pkt 1 ustawy Prawo 
budowlane jedynie doprecyzowała znaczenie tego pojęcia. 
Z definicji wykreślono pojęcie „urządzeń technicznych”. Usunięcie wynika z 
faktu, że urządzenia techniczne nie podlegają reglamentacji ustawy Prawo 
budowlane (z wyjątkiem urządzeń budowlanych) i nie mogą być uznawane za 
części obiektu budowlanego. 
Wprowadzona zmiana zapewniła zgodność z definicją budowli wskazaną w art. 
3 pkt 3 Prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem, ze budowle nie uznaje się 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych 
i innych urządzeń), a jedynie ich części budowlane oraz fundamenty pod maszyny 
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. Z uwagi na fakt, że urządzenia techniczne i 
związane z nimi instalacje, które nie zapewniają możliwości użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, nie podlegają reglamentacji przepisów Prawa 
budowlanego i nie można ich traktować jako samodzielnych budowli czy 
urządzeń budowlanych. 
Ponadto, definicję instalacji określają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 16. 08. 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr. 74, poz. 836 z 
późn. zm.). Przedmiotowe przepisy wskazują, jakie elementy i urządzenia 
wchodzą w skład danej instalacji. Pod tym względem stan prawny nie uległ 
zmianie. Instalacje zapewniające możliwość użytkowania obiektu budowlanego 
zgodnie z przeznaczeniem były i będą traktowane jak części obiektu 
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budowlanego, natomiast instalacje, które nie będą zapewniały takiej możliwości 
np. instalacje przemysłowe wewnątrz budynku, nie będą podlegać przepisom 
Prawa budowlanego. 
Bardzo ważna zmiana związana z definicją obiektu budowlanego, polega na 
powiązaniu pojęcia obiektu budowlanego z wyrobami budowlanymi i założenia, 
że zakwalifikowanie danej konstrukcji, jako obiektu budowlanego, możliwe 
będzie po stwierdzeniu zastosowania prze jej wznoszeniu wyrobów 
budowlanych. 
Jeżeli zatem przy realizacji przedsięwzięcia nie dojdzie do zastosowania 
wyrobów budowlanych, inwestycja nie będzie mogła zostać uznana za obiekt 
budowlany. Zmiana definicji miała, więc uczynić proces kwalifikowania 
przedsięwzięć budowlanych bardziej przejrzystym, co nie wyklucza z budowy 
materiałów niestanowiących wyrobów budowlanych. 
Dlatego przedstawię Państwu krótką charakterystykę „wyrobu budowlanego”  
Przepisy art. 10 ustawy Prawo budowlane zobowiązują, że: 
Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób 
trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót 
budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub 
udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w 
przypadku wyrobów budowlanych - również zgodnie z zamierzonym 
zastosowaniem. 
Ilekroć w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 14 maja 2014 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883) jest mowa o: 
1) wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym 
mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011; 
Mówimy tu o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyroby budowlane i uchylającego dyrektywę Rady 
89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L Nr 88, str. 5), 
Artykuł 2. pkt 1, na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące 
definicje: 
1)  ,,wyrób budowlany" oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i 
wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych 
lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe 
obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących 
obiektów budowlanych; 
Przepis art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1 ww. rozporządzenia 305/2011 mówi: 
Jeżeli wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub jest zgodny z 
wydaną dla niego europejską oceną techniczną, producent sporządza deklarację 
właściwości użytkowych przy wprowadzeniu takiego wyrobu do obrotu. 
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Deklaracja właściwości użytkowych wyraża właściwości użytkowe wyrobów 
budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów 
zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. 
Wracamy do przepisów ustawy Prawo budowlane a dokładnie do art. 5, który w 
ust. 1 stanowi, że: 
Obiekt budowlany, jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze 
związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę 
przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w 
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, zapewniając:  
1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych 
określonych w załączniku I do 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 (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. 
zm.), dotyczących:  
 Tzn. obiekt musi spełniać podstawowe wymagania dotyczące: 
 a) nośności i stateczności konstrukcji,  
 b) bezpieczeństwa pożarowego,  
 c) higieny, zdrowia i środowiska,  
 d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,  
 e) ochrony przed hałasem,  
 f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,  
 g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych; 
Dalej, art. 5 w ust. od 2 do ust. 10 stanowi, że obiekt musi zapewniać: 
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w 
zakresie:  
  a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do 
potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania 
tych czynników,  
  b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;  
2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w 
zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu; 
3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 
5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 
ochroną konserwatorską; 
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8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 
uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi 
publicznej; 
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy. 
Przepis art. 6  dotyczący zagospodarowania terenów stanowi, że:  
Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa 
obiektów budowlanych lub funkcjonalnie powiązanych zespołów obiektów 
budowlanych, należy zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z 
wymaganiami art. 5 ust. 1-2b, zrealizować je przed oddaniem tych obiektów 
(zespołów) do użytkowania oraz zapewnić utrzymanie tego zagospodarowania we 
właściwym stanie techniczno-użytkowym przez okres istnienia obiektów 
(zespołów) budowlanych. 
Osoby odpowiedzialne za realizację inwestycji, nazywamy uczestnikami procesu 
budowlanego i w rozumieniu art. 17 ustawy Prawo budowlane są nimi:  
Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są: 
1) inwestor; 
2) inspektor nadzoru inwestorskiego; 
3) projektant; 
4) kierownik budowy lub kierownik robót. 
 
Art. 18 [Obowiązki inwestora]  
1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z 
uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, a w szczególności zapewnienie: 

1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych 
projektów, 
2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 
3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) wykonania i odbioru robót budowlanych, 
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania 

robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem 
robót budowlanych  
- przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 
2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie. 
3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. 
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OBOWIĄZKI PROJEKTANTA 
 
Przepis art. 20 związany jest z obowiązkami projektanta. Wskazuje, że: 
1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy: 
1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, 
ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących 
zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej; (przepis ten obowiązuje od 28. 06. 2015 r.) 
Zgodnie z ar. 34 ust. 1 ustawy Prawo budowlane: 
Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana 
zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w 
pozwoleniach, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o 
której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane.  
W ust. 2 art. 34 cytowanej ustawy mówi się, że: 
Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i 
charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i 

Budownictwa dotyczące art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy - Prawo budowlane 
 Pismem z dnia 26.01.2016 r., znak: DB.V.053.4.2015.JKD.1, przesłanym do 
wiadomości Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przez Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odniesiono się do 
zagadnienia budowy instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku, o których 
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).   
Zgodnie z powyższym stanowiskiem art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy - Prawo 
budowlane odnosi się do sytuacji, gdy w ramach przedsięwzięcia budowlanego 
wykonywane są tylko roboty budowlane polegające na budowie ww. instalacji.  
Jak podkreślono art. 33 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane zawiera zasadę, 
zgodnie z którą, pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia 
budowlanego (z następnych regulacji powołanego przepisu wynika, że jedynie w 
przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego budowę więcej niż jednego 
obiektu, możliwe jest dzielenie /etapowanie/ procesu budowlanego). Z kolei art. 
34 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane stanowi, że zakres i treść projektu 
budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz 
stopnia skomplikowania robót budowlanych. Regulacja ta znajduje swoje 
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potwierdzenie także w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z późn. zm.).  Ponadto jak 
zaznaczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, 
jeżeli roboty budowlane będą polegać wyłącznie na budowie przedmiotowych 
instalacji, to zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, do realizacji 
takich instalacji nadal zastosowanie będą miały przepisy techniczno-budowlane, 
w tym szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).   
(Stanowisko zamieszczone na stronie internetowej GUNB w dniu 01.03.2016 r.) 
Projekt budowlany powinien zawierać: 
- projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej 
mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i 
układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia 
terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i 
układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, 
rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i 
projektowanej zabudowy terenów sąsiednich; (art. 34 ust. 3 pkt 1-5 Prawa 
budowlanego) 
- projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i 
konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i 
ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także 
materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do 
obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis 
dostępności dla osób niepełnosprawnych; (art. 34 ust. 3 pkt 1-5 Prawa 
budowlanego) 
Projekt budowlany powinien również zawierać: 
- stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, 
oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z 
drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych; (art. 34 ust. 3 pkt 1-5 Prawa 
budowlanego) 
Projekt budowlany powinien zawierać także: 
- w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz 
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;  
(art. 34 ust. 3 pkt 1-5 Prawa budowlanego) 
Dalej, projekt budowlany powinien zawierać: 
- informację o obszarze oddziaływania obiektu. (art. 34 ust. 3 pkt 1-5 Prawa 
budowlanego) 
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Projekt budowlany przebudowy lub montażu obiektu budowlanego nie musi 
zawierać projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli,  
zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane 
ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 34 ust. 3a Prawa 
budowlanego). 
Projekt budowlany budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź 
podziemnych sieci uzbrojenia terenu nie musi zawierać projektu architektoniczno 
- budowlanego, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie 
zagospodarowania działki lub terenu. (art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego), 
 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 
w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 
kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1554, Dz.U. 
z 2013 r. poz. 762) 
Przepis § 1 rozporządzenia określa zakres i formę projektu:  
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, nie 
ograniczając zakresu opracowań projektowych w stadiach poprzedzających 
opracowanie projektu budowlanego, wykonywanych równocześnie, w 
szczególności projektu technologicznego oraz na potrzeby związane z 
wykonywaniem robót budowlanych. 
Natomiast § 8 wyjaśnia części: opisową i rysunkową:  

1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część 
opisową oraz część rysunkową sporządzoną na kopii mapy do celów 
projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta. 

Dalej § 11 - Opis techniczny: 
1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien 
zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową. 
 
Wracamy do podstawowych obowiązków projektanta określonych w art. 20 ust. 
1 pkt 1a, mianowicie musi zapewnić 
1a)  zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób 
posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej 
specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te 
osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w 
przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z 
uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego; 
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1b)  sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 
względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia projektant sporządza 
na podstawie: 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) 
§ 1. Rozporządzenie określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy 
zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
§ 2. 
1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana dalej 
"informacją", zawiera stronę tytułową i część opisową. 
 
Do obowiązków projektanta należy także: 
1c) określenie obszaru oddziaływania obiektu; (przepis także obowiązuje od 
28.06.2015r.). 
2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów; 
3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 
 
3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o 
której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm. 62) );  
4)  sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego 
organu w zakresie:  
  a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 
realizacji z projektem,  
  b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy 
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.  
2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-
budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.  
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy: 
1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów 
szczególnych; 
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2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki 
mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i 
składowe. 
 
4. Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu 
budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
II SA/Wr 717/07 - wyrok WSA Wrocław z dnia 01-04-2008: 
Obowiązki organu poprzedzające wydanie pozwolenia na budowę 
3. Treść przepisu art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oraz przepisów 
określających zakres i treść czynności podejmowanych przez organ właściwy w 
sprawie pozwolenia na budowę, uprawnia do stwierdzenia, że to projektant jako 
osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną o kwalifikacjach potwierdzonych 
zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 omawianej ustawy, ponosi 
odpowiedzialność za zgodność przyjętych w projekcie koncepcji i rozwiązań z 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zaistnienie wątpliwości, co do 
zgodności projektu z obowiązującymi w określonym zakresie przepisami oznacza 
konieczność uzyskania od projektanta gwarancji, co do tego, że zastosowana w 
projekcie koncepcja czy rozwiązanie nie naruszają obowiązujących przepisów, 
bowiem ustawodawca nie upoważnił organu prowadzącego postępowanie w 
sprawie o udzielenie pozwolenia na budowę do zastępowania projektanta w jego 
ustawowych obowiązkach. Kompetencja właściwego organu w sprawach o tym 
przedmiocie została ograniczona do czynności formalnych o charakterze 
kontrolnym bez możliwości angażowania się w meritum projektu budowlanego 
złożonego wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę. 
 
Przepis art. 21 Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo: 
1)  wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących jej realizacji; 
2)  żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w 
razie:  

 a)  stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,  
  b)  wykonywania ich niezgodnie z projektem. 
 
Projekt budowlany powinien zawierać: informację o obszarze oddziaływania 
obiektu. 
Jak ustawa Prawo budowlane definiuje obszar oddziaływania obiektu: 
mianowicie, jeżeli mówimy o: 
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, 
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w tym zabudowy, tego terenu; (art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane zmieniony 
został przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20.02.2015 i obowiązuje z dniem 
28.06.2015 r.). 
Co powinna zawierać informacja o obszarze oddziaływania obiektu? 
Wyjaśnia nam tą kwestię przywoływane wcześniej: 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) 
§ 13a. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu zawiera:  
 1)  wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru 
oddziaływania obiektu;  
 2)  zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub 
graficznej albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości 
na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. 
 
Kilka zdań na temat określenia obszaru oddziaływania obiektu: 
Zgodnie z nowo dodanym art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane, do 
podstawowych obowiązków projektanta należy określenie obszaru oddziaływania 
obiektu. Jednocześnie nowelizacja zmieniła pojęcie obszaru oddziaływania 
obiektu budowlanego w art. 3 pkt 20 tej ustawy. Odnosząc się do zmiany 
dokonanej art. 3 pkt 20 a więc definicji obszaru, należy zauważyć, że ma ona 
charakter doprecyzowujący, gdyż i tak w poprzednim stanie prawnym przy 
ustalaniu obszaru oddziaływania obiektu budowlanego należało brać pod uwagę 
ograniczenia terenu, w tym znajdującej się na tym ternie zabudowy. 
Natomiast wpisanie do obowiązków projektanta wymogu określenia obszaru 
oddziaływania obiektu budowlanego stanowi jedynie wyartykułowanie 
czynności, do której projektanci byli zobowiązani w dotychczasowym stanie 
prawnym. Przepis art. 5 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
budowlane wymagał, aby podczas projektowania zapewnić poszanowanie 
występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 
trzecich, co w istocie wymagało od projektanta ustalenia obszaru oddziaływania 
obiektu. Odnosząc się do zakresu czynności wykonywanych przy określaniu 
obszaru odziaływania obiektu należy zaznaczyć, że wynikają one wprost z 
brzmienia art. 3 pkt 20 prawa budowlanego. Zadaniem projektanta jest 
wyznaczenie na sąsiadujących nieruchomościach terenu, w oparciu o przepisy 
odrębne, na których mogą wystąpić ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 
spowodowane projektowaną zabudową. 
Ponadto, możliwość zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na 
zgłoszenie z projektem, a więc w procedurze uproszczonej, przewiduje się jedynie 
w sytuacji takich budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar 
oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały 
zaprojektowane. Podmiotem, którego obowiązkiem jest określenie obszaru 
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oddziaływania projektowanego budynku, jest projektant zgodnie z wcześniej 
przedstawianym art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane. Wypełniając w 
poruszonym zakresie swoje obowiązki, projektant ponosi odpowiedzialność 
zawodową i karną na gruncie przepisów Prawa budowlanego, a także 
odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie przepisów cywilnoprawnych. 
Natomiast organem zobowiązanym do kontroli prawidłowego wyznaczenia przez 
projektanta obszaru oddziaływania obiektu jest organ administracji 
architektoniczno – budowlanej (starosta, prezydenta w miastach na prawach 
powiatu). Zgodnie z treścią art. 30 ust. 6 pkt 1 przytaczanej ustawy, organ ten 
dokonując kontroli składanego zgłoszenia wnosi sprzeciw, jeżeli zgłoszenie 
dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem 
uzyskania pozwolenia na budowę. 
 

OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY 
 

Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są: 
1)  inwestor; 
2)  inspektor nadzoru inwestorskiego; 
3)  projektant; 
4)  kierownik budowy lub kierownik robót. 
Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z 
uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, a w szczególności zapewnienie: 
2)  objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 
5)  w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót 
budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót 
budowlanych  
- przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

 
Przepis art. 42 ust. 1 wręcz zobowiązuje inwestora do zapewnienia kierowania 
budową lub robotami budowlanymi oraz nadzór nad nimi przez osoby posiadające 
stosowne uprawnienia w odpowiedniej specjalności. 
Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) 
lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę 
posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 
Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w 
art. 20 ust. 1 pkt 1b (informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane 
jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. 
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 
1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót 
budowlanych wymienionych w ust. 2 lub  
2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i 
jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub 
pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 
W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących 
rodzajów robót budowlanych: 
1)  których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości; 
2)  przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 
3)  stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym; 
4)  prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych; 
5)  stwarzających ryzyko utonięcia pracowników; 
6)  prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach; 
7)  wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych; 
8)  wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 
powietrza; 
9)  wymagających użycia materiałów wybuchowych; 
10)  prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych. 
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu 
robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Właściwy Minister Infrastruktury określił, w  
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) 
1)  szczegółowy zakres i formę:  
  a)  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 b)  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  - mając na uwadze 
specyfikę projektowanego obiektu budowlanego; 

 
2)  szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, 
mając na uwadze stopień zagrożeń, jakie stwarzają poszczególne ich rodzaje. 
Przepis § 3 ust. 1 rozporządzenia informuje, że Plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zwany dalej "planem bioz", zawiera:  
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 1)  stronę tytułową;  
 2)  część opisową;  
 3)  część rysunkową, sporządzoną na kopii projektu zagospodarowania działki 
lub terenu, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo 
budowlane.  

Natomiast § 5 wyjaśnia, że: 
Kierownik budowy, wprowadzając w części opisowej i w części rysunkowej 
planu bioz zmiany, zamieszcza adnotację określającą przyczyny ich 
wprowadzenia. 
W planie bioz nie zamieszcza się danych dotyczących obiektów lub części tych 
obiektów służących obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić 
charakter, przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres wyłączenia określa 
inwestor zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (§4). 
Szczegółowy zakres robót wymieniony jest w § 6 rozporządzenia. 
 
Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 
1)  protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu 
budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami 
technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi 
ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego; 
2)  prowadzenie dokumentacji budowy; 
Jeżeli mowa o dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na 
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; 
3)  zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy 
i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub 
pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; (obowiązuje od 28.06.2015) 
3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń 
planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które 
mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,  
b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót 

budowlanych lub ich poszczególnych etapów;  
3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas 
wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3 (a więc związanych z 
wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 
wykonywaniu robót budowlanych które określają odrębne przepisy w zakresie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy), oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia;  
3c)  wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 
1 pkt 1b (dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), oraz w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót 
budowlanych; 
3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę 
osobom nieupoważnionym; 
3e) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, 
zgodnie z art. 10; (obowiązuje od 01.01.2016) 
4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości 
powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego 
organu; 
5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym 
wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z 
projektem; 
6)  realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 
7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót 
ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania 
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu 
budowlanego do odbioru; 
8)  przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 
9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do 
dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie 
usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o 
którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2. 
 
Kierownik budowy ma prawo: 
1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli 
są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 
2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. 
Jak już wspomniałem w art. 42 ust. 1 Prawa budowlanego: Inwestor jest 
obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych 
robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 
Natomiast kierując bezpośrednio budową lub robotami budowlanymi 
2. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany: 
1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki; 
2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę 
informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
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i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i 
bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych; 
3) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki). 
 
Obowiązku prowadzenia dziennika budowy i umieszczenia tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia nie stosuje się do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie 
jest wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy, o której mowa w 
art. 29 ust. 1 pkt 1a (wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na 
których zostały zaprojektowane);,  
Art. 29 ust. 1 pkt 2b (wolno stojących parterowych budynków stacji 
transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni 
zabudowy do 35 m2);,  
Art. 29 ust. 1 pkt 19 (instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym 
zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji 
gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych); i  
Art. 29 ust. 1 pkt 19a (sieci:  
 a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 
kV, b) wodociągowych, c) kanalizacyjnych, d) cieplnych,  
e) telekomunikacyjnych);.  
Właściwy organ może wyłączyć, w drodze decyzji, stosowanie tych przepisów 
również w stosunku do innych obiektów, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym 
stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.  
Ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
stosuje się do budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się prowadzenie robót 
budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie 
co najmniej 20 pracowników albo na których planowany zakres robót przekracza 
500 osobodni. 
Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane 
przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż 
posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie 
kierownika robót w danej specjalności. 
 
Sytuacje szczególne. Kierownik budowy (robót) musi zapewnić geodezyjne wyznaczenie w terenie 
obiektom wymagającym pozwolenia na budowę oraz obiektom: 
1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar 
oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały 
zaprojektowane;  
 2b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i 
kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; 
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1) sieciom: elektroenergetycznym obejmującym napięcie znamionowe nie 
wyższe niż 1 kV, wodociągowym, kanalizacyjnym, cieplnym, 
telekomunikacyjnym;.  
2) przyłączom: elektroenergetycznym, wodociągowym, kanalizacyjnym, 
gazowym, cieplnym i telekomunikacyjnym; 
3) telekomunikacyjnym liniom kablowym,  kanalizacji kablowej; 
1a. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie 
podlega przyłącze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, jeżeli jego połączenie 
z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej 
przyległej.  
1) sieciom: elektroenergetycznym obejmującym napięcie znamionowe nie 
wyższe niż 1 kV, wodociągowym, kanalizacyjnym, cieplnym, 
telekomunikacyjnym;.  
2) przyłączom: elektroenergetycznym, wodociągowym, kanalizacyjnym, 
gazowym, cieplnym i telekomunikacyjnym; 
3) telekomunikacyjnym liniom kablowym, kanalizacji kablowej; 
a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie. (art. 43 ust. 1-1b Prawa budowlanego) 
 
Zapewnienie wykonania obowiązków związanych z inwentaryzacją geodezyjną, 
należy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie 
ustanowiony - do inwestora.  
Właściwy organ może nałożyć obowiązek zapewnienia wykonania 
inwentaryzacji geodezyjnej również w stosunku do obiektów budowlanych 
wymagających zgłoszenia. 
Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające 
inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich 
zakryciem. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określił w, 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z dnia 21 lutego 
1995 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133) rodzaje i zakres opracowań geodezyjno-
kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązujących podczas 
projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektów budowlanych, dla 
których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. 
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OBOWIĄZKI INSPEKTORA NADZORU 
 
W art. 18 ust. 2 prawa budowlanego ustawodawca informuje, że: 
inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie. 
Natomiast w praktyce zachodzą wypadki szczególne, gdzie na inwestora może 
być nałożony obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Mówi nam o tym przepis art. 19 ust. 1 i 2, mianowicie:  
1. Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora 
obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek 
zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim 
stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym 
wpływem na środowisko. 
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określił, w drodze 
rozporządzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest 
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów 
budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas 
nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 19 listopada 2001 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 1554). W § 1. rozporządzenie określa rodzaje obiektów budowlanych, przy 
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi 
powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku 
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej; (obowiązuje od 28.06.2015 r.) 
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy 
wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10; (obowiązuje od 
01.01.2016r.) 
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w 
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do 
użytkowania; 
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na 
żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających 
odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów 
potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych 
wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; (obowiązuje od 
01.01.2016r.) 
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania 
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 
wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 
projektem lub pozwoleniem na budowę. 
Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów 
nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza 
jednego z nich, jako koordynatora ich czynności na budowie. 
 
Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego 
nie jest dopuszczalne. Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 (czyli przepisy ustanawiające prawa i 
obowiązki kierownika budowy) o stosuje się odpowiednio do kierownika robót. 
W przypadku zmiany:  
1) kierownika budowy lub kierownika robót,  
2) inspektora nadzoru inwestorskiego,  
3) projektanta sprawującego nadzór autorski  
- inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu 
obowiązków przez osoby wymienione w pkt 1-3.  
Kilka zdań na temat dziennika budowy, tablicy informacyjnej i oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Wszystkie informacje na ten temat otrzymacie Państwo w: 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 
2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953) Rozporządzenie określa sposób prowadzenia dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, osoby upoważnione do dokonywania w nich wpisów, dane, jakie 
zawiera tablica informacyjna, oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.   
 



 SZKOLENIE CZŁONKÓW LUBELSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  IV 2016 
 

20  

Rozdział 2 odnosi się do dziennika budowy.  
Przepis § 2 mówi, że:  
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu 
robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.  
Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim 
wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności, o których mowa w ust. 1.  
 
Natomiast § 3 określa zasady prowadzenia dziennika: 
Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla obiektu budowlanego, 
wymagającego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia.  
Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie 
dla każdego wydzielonego odcinka robót. 
Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi 
się dziennik montażu. 
Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika 
robót, fakt jego prowadzenia odnotowuje się w dzienniku budowy, a po 
zakończeniu robót specjalny dziennik robót dołącza się do dziennika budowy.  
 
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony 
przed zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów 
są podwójne - oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie.  
Na poszczególne strony dziennika budowy organ wydający dziennik nanosi 
pieczęcie. Po opieczętowaniu dziennika budowy organ administracji arch-bud, 
wydaje go inwestorowi w terminie 3 dni od dnia:  
1) w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna albo  
2) w którym inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na 
podstawie zgłoszenia (wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na 
których zostały zaprojektowane; wolno stojących parterowych budynków stacji 
transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni 
zabudowy do 35 m2; instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym 
zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji 
gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; sieci:  
 a)  elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 
kV,  b)  wodociągowych,  c)  kanalizacyjnych,  d)  cieplnych,  e)  
telekomunikacyjnych; 
 - za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem. 
Na stronie tytułowej dziennika budowy organ wydający dziennik budowy 
zamieszcza stosowne informacje, w tym:  
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pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w 
art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.  
Na pierwszej stronie dziennika budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub 
nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących 
kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, 
podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te 
potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.  
Kolejne strony dziennika budowy przeznacza się na wpisy dotyczące przebiegu 
robót budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba dokonująca 
wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki 
organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.  
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika 
budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta 
sprawującego nadzór autorski, w dzienniku budowy dokonuje się wpisu 
określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, 
rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby 
przekazującej i przejmującej obowiązki.  
Pod każdym wpisem w dzienniku budowy osoby, których wpis dotyczy, 
potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią.  
Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy fakt zamknięcia 
dziennika lub jego kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie.  
Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na 
oryginałach i kopiach stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w 
sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień.  
W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów, 
należy niewłaściwy tekst skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie i 
wprowadzić właściwą treść, z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreślenia 
i poprawki są dokonywane w formie wpisu do dziennika budowy.  
Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione. Protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych wpisuje się do dziennika budowy.  
Dopuszcza się sporządzanie protokołów, o których mowa, na oddzielnych 
arkuszach. Arkusze te należy dołączyć w sposób trwały do oryginału dziennika 
budowy i jego kopii lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku 
budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.  
1. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:  
  1)  inwestor,  

2)  inspektor nadzoru inwestorskiego,  
3)  projektant,  

  4)  kierownik budowy,  
  5)  kierownik robót budowlanych,  

6)  osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,  
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7)  pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów 
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w 
ramach dokonywanych czynności kontrolnych.  

Osoby, wykonujące czynności geodezyjne na budowie, upoważnione są do 
dokonywania wpisów w dzienniku budowy w zakresie, o którym mowa w tym 
przepisie.  
Pracownicy organów nadzoru budowlanego potwierdzają każdorazowo, wpisem 
do dziennika budowy, swoją obecność na budowie. 
Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy lub rozbiórki i jest 
dostępny dla osób upoważnionych, o których mowa w § 9 ust. 1. Dziennik 
budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, 
kradzieży lub zniszczeniu.  
Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe 
przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.  
Tablica informacyjna oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, omówiona zostały w § 13. 
Tablica informacyjna zawiera:  
1)  określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,  
2)  numer pozwolenia na budowę albo numer zgłoszenia oraz nazwę, adres i 
numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,  
 3)  imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,  
 4)  imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub 
wykonawców robót budowlanych,  
 5)  imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:  
 a)  kierownika budowy,  
 b)  kierowników robót,  
 c)  inspektora nadzoru inwestorskiego,  
 d)  projektantów,  
 6)  numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,  
 7)  numer telefonu okręgowego inspektora pracy.  
 
Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm × 70 cm. Napisy 
na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej 
płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co 
najmniej 4 cm.  
Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi 
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej 
odczytanie.  

 
Natomiast § 14 odnosi się do ogłoszenia. 
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Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia)  , umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony 
przed zniszczeniem.  
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:  
 1)  przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót 
budowlanych,  
 2)  maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w 
poszczególnych okresach,  
 3)  informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego 
 

Odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego dzielimy na: 
- istotne, 
- nieistotne. 
 
Przepis art. 36a mówi o decyzji o zmianie pozwolenia.  
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 
warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie 
pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy: 
1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni 
zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, 
3) (uchylony) 
4) (uchylony) 
5)  zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez 
osoby niepełnosprawne, 
6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części, 
7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, 
wymaganych przepisami szczególnymi. 
 
Natomiast: 
istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 
warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji 
o zmianie pozwolenia na budowę. 
Ustawodawca wprowadził również pojęcie istotnego odstąpienia od projektu 
budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w art. 29 ust. 1 i 
ust. 2, a mianowicie: 
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istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem 
budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1  
pkt 1a (wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których 
 obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na 
 których zostały zaprojektowane);   
pkt 2b (wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i 
 kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 
 35 m2);  
 i pkt 19a (sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie 
 wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
 telekomunikacyjnych), 
lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2  
pkt 1b (przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie 
prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych 
budynków), wobec którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, jest 
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej 
całego zamierzenia budowlanego. 
Co jest najistotniejsze w przepisie zawartym w art. 36 ust. 6 Prawa budowlanego, 
mianowicie  to, że: 
projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany 
zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) 
dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5, 
co nie oznacza, że kwalifikacja zmiany przeprowadzonej przez projektanta, nie 
zostanie zweryfikowana przez nadzór budowlany przy analizowaniu 
zawiadomienia inwestora o zakończeniu budowy, czy po złożeniu wniosku o 
pozwolenie na użytkowanie. 
 
Jakie konsekwencje niesie prowadzenie robót budowlanych w sposób istotnie 
odbiegający od zatwierdzonego projektu budowlanego? 
Mianowicie pod względem formalnym, następuje wstrzymanie robót 
budowlanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, który 
stanowi, że: 
W przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub wart. 49b ust. 1 właściwy 
organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych 
wykonywanych: w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków 
określonych w pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym lub w przepisach. 
W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych należy: 
1) podać przyczynę wstrzymania robót; 
2) ustalić wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń. 
W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych można nałożyć obowiązek 
przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, 
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inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen 
technicznych bądź ekspertyz. 
Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci ważność po upływie 2 
miesięcy od dnia doręczenia, chyba, że w tym terminie zostanie wydana decyzja, 
o której mowa w art. 50a pkt 2 albo w art. 51 ust. 1. 
Na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych służy zażalenie. 
W trybie art. 50a pkt 2: 
właściwy organ w przypadku wykonywania robót budowlanych - pomimo 
wstrzymania ich wykonywania postanowieniem: 
o którym mowa w art. 50 ust. 1 - nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę części 
obiektu budowlanego wykonanego po doręczeniu postanowienia albo 
doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu poprzedniego. 
Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w 
art. 50 ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji: 
w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 
innych warunków pozwolenia na budowę - nakłada, określając termin wykonania, 
obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, 
uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót 
budowlanych oraz - w razie potrzeby - wykonania określonych czynności lub 
robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do 
stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się 
odpowiednio do zakresu tych zmian. 
Jednak pamiętamy, że zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 20.02.2015 r. (Dz. U. 
poz. 443), ustawodawca wprowadził możliwość budowy obiektów na zgłoszenie 
z projektem budowlanym, dotycz to obiektów: 
- wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar 
oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały 
zaprojektowane; 
- wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i 
kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; 
- sieci:  a)  elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie 
wyższe niż 1 kV,  b)  wodociągowych,  c)  kanalizacyjnych,  d)  cieplnych, e)  
telekomunikacyjnych; 
oraz, 
- wykonywania robót polegających na przebudowie budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru 
oddziaływania tych budynków. 
W tej sytuacji, w celu umożliwienia przeprowadzenia postępowania naprawczego 
w przypadku odstąpienia od projektu budowlanego dołączonego do zgłoszenia, 
wprowadził w art. 51 ust. 1a, o treści: 
w przypadku istotnego odstąpienia od projektu budowlanego z naruszeniem art. 
36a ust. 1a, przepisy ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.  
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Jak wygląda dalsza procedura, po wstrzymaniu (lub nie) robót budowlanych 
prowadzonych z istotnym odstąpieniem od warunków pozwolenia na budowę i 
zatwierdzonego projektu budowlanego oraz po wydaniu przez nadzór budowlany 
decyzji w trybie art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, czyli zobowiązującej 
inwestora do opracowania projektu zamiennego ? 
Otóż, decyzja organu przekazywana jest do służb architektoniczno – 
budowlanych, które wydały decyzję o pozwoleniu na budowę, ponieważ: 
właściwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania 
decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3. 
Dopiero po uchyleniu przez „architekturę” decyzji o pozwoleniu na budowę, 
nadzór budowlany, na mocy art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego: 
Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza 
wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie 
zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót 
budowlanych albo - jeżeli budowa została zakończona - o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 
3, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót 
budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie 
obiektu do stanu poprzedniego. 
Przepisów ust. 4 i 5 dotyczących pozwolenia na użytkowanie nie stosuje się do 
robót budowlanych innych niż budowa bądź przebudowa obiektu budowlanego 
lub jego części. 
 

Zakończenie budowy  
i przekazanie obiektu do użytkowania. 

 
Generalnie, zgodnie art. 54 ustawy Prawo budowlane, zmienionym ustawą z dnia 
20.02.2015 r. i obowiązującym od dnia 28.06.2015 r.: 
Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest 
pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 
pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu 
właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis 
art. 30 ust. 6a stosuje się. 
Przepis art. 30 ust. 6a stanowi, że: 
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) albo w przypadku, o 
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którym mowa w art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień 
wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. 
Przepis art. 391 kpa odnosi się do doręczeń drogą elektroniczną.  
Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 oraz z 2015 r. poz. 1844), jeżeli strona 
lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków: 
1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną 
skrzynkę podawczą organu administracji publicznej; 
2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże 
organowi administracji publicznej adres elektroniczny; 
3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i 
wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny. 
 
Ale jest też grupa inwestycji, która wymaga pozwolenia na użytkowanie, chociaż 
od dnia 28.06.2015 r. została poważnie okrojona, mianowicie: 
Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać 
decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:  
1)  na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest 
on zaliczony do kategorii: 

a) V, IX-XVI,  
b) XVII - z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi 

pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,  
c) XVIII - z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, 

chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje 
trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru 
kolejowego, 

d) XX,  
e) XXII - z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,  
f) XXIV - z wyjątkiem stawów rybnych,  
g) XXVII - z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i 

ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,  
h) XXVIII-XXX  

 - o których mowa w załączniku do ustawy; 
 
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;  
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed 
wykonaniem wszystkich robót budowlanych. 
Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może 
wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
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Zgodnie z przepisem art. 56 ust. 1 omawianej ustawy: 
inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z 
właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy: 
1) Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
2) Państwowej Straży Pożarnej 
- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego 
użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projektem budowlanym. 
Po zmianie ustawy Prawo budowlane, od 28.06.2015 r. wprowadzono do art. 56 
ust. 1 a, o treści: 
przepisy ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu 
budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań 
higienicznych i zdrowotnych.  
Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub 
uwag. 
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o 
udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć: 
1) oryginał dziennika budowy; 
2) oświadczenie kierownika budowy:  

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
- w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 
lokalu;  

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania; 
4) protokoły badań i sprawdzeń; 
5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego 
z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego 
projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie 
geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;  
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych 
przyłączy; 
7) (uchylony) 
7a) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające 
spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 
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2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 
199, z późn. zm.), o ile jest wymagane;  
(przepis art. 37i ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
wyjaśnia, że: Nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy zrealizowanej inwestycji 
uzupełniającej, a w przypadku gdy stanowi ona część obiektu budowlanego, 
zakończenie robót budowlanych dotyczących inwestycji uzupełniającej, stanowi 
warunek przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych stanowiących 
inwestycję główną). 
8) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:  

a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 
24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  

(mowa o art. 24l ustawy o drogach publicznych: 
w uzasadnionych przypadkach zarządca drogi może nie uwzględnić wyniku 
audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
w przypadku, o którym mowa w ust. 3, zarządca drogi jest obowiązany do 
opracowania uzasadnienia stanowiącego załącznik do wyniku audytu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego). 
 
W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o 
udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z 
częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, 
zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej 
budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami 
rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1. ( Minister właściwy do 
spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa określił, w drodze rozporządzenia:  szczegółowy zakres i 
formę projektu budowlanego, uwzględniając zawartość projektu budowlanego w 
celu zapewnienia czytelności danych). 
 
W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego 
projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas 
wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy 
dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 
budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający 
opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, 
powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. 
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 nwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, albo do 
zawiadomienia w przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, oświadczenia o 
braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.  
Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1-3, jeżeli, w 
wyniku ich sprawdzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one niekompletne 
lub posiadają braki i nieścisłości. 
Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego 
organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a. 
W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego 
lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy organ wymierza 
karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje 
się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym 
że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu. 
Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy 
obiektu budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, właściwy 
organ zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 
1, 4 i 5. tj.:  
- oryginał dziennika budowy, 
- protokoły badań i sprawdzeń, 
- dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego 
z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego 
projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie 
geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;. 
Przypominam, że: 
Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy, zgodnie z art. 22 pkt 
8 i 9 Prawa budowlanego: 
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 
- zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do 
dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie 
usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o 
którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.  
Należy podkreślić, zgodnie ze stanowiskiem GUNB, że obowiązki inwestora 
związane z przystąpieniem do użytkowania, należy wywodzić wprost z przepisów 
prawa tj. art. 54 lub art. 55 ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie ze stanem 
prawnym wprowadzonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – 
Prawo budowlane elementy decyzji o pozwoleniu na budowę odnoszące się do 
tych obowiązków mają jedynie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie 
mogą mieć pierwszeństwa przed ustawą.  Zatem, jeśli z przepisów prawa 
budowlanego wynika obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie (nawet, 
jeśli w decyzji o pozwoleniu na budowę znajduje się informacja o zawiadomieniu 
o zakończeniu budowy bądź brak jest jakiejkolwiek informacji o obowiązkach 
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związanych z przystąpieniem do użytkowania), inwestor ma obowiązek złożyć 
odpowiedni wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Natomiast 
dokonanie w tym przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy powinno 
skutkować wniesieniem sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego. 
Jednocześnie organ powinien pouczyć inwestora o konieczności uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. Również niedopuszczalne jest przystąpienie do 
użytkowania obiektu bez zachowania wynikającej z przepisów prawa procedury.  
I już na koniec tego zagadnienia: 
Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi 
lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. 
Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a 
także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i 
urządzeń związanych z tym obiektem.  (art. 60 Pb). 
 PRZYKŁADY NARUSZENIA PRZEPISÓW PRZY WYKONYWANIU SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE 
 
 
Wspominając o przykładach naruszenia przepisów przez osoby wykonujące 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, musiałbym wymienić po kolei 
wszystkie obowiązki, które wymieniłem na początku szkolenia, odnoszące się do 
projektanta, kierownika budowy czy inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Ale pozwólcie Państwo, że wspomnę o tych najważniejszych, które szczególnie 
uwidaczniają się w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych przez 
służby nadzoru budowlanego. 
Jeśli chodzi o projektantów: 
- nierzetelne i niedokładne opracowanie projektu budowlanego, 

a) źle wyznaczony obszar oddziaływania obiektu, bez wskazania 
konkretnych przepisów wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu,  
b) brak właściwego zagospodarowania terenu, łącznie z brakiem 
ukształtowania terenu i wyprowadzania rzędnych wysokościowych przy 
dużych spadkach, brakiem rozwiązania odprowadzania wód z terenów 
utwardzonych, 
c) projekt budowlany nie uwzględnia wpływu inwestycji na obiekty 
sąsiednie, szczególnie przy projektowaniu zabudowy zwartej, pierzejowej 
czy bliźniaczej, (uwaga dotyczy także projektu budowlanego na roboty 
związane z przebudową obiektu, ingerujące w konstrukcję budynku) 

- błędna kwalifikacja odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, 
- braku współpracy projektanta z inwestorem w sprawach dotyczących 

kwalifikacji odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. 
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Kierownicy budowy: 
- nieodpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się 

na nim obiektami, urządzeniami, niepodejmowanie działań 
uniemożliwiających wstęp osobom nieupoważnionym,  

- nierzetelne prowadzenie dokumentacji budowy (brak wpisów w dzienniku 
budowy, dziennik wynoszony jest z terenu budowy), 

- do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie są wprowadzane zmiany 
wynikające z postępu wykonywanych robót, 

- brak pomocy w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego, dziennik budowy nie zawiera wpisu zgłaszającego obiekt do 
odbioru, 

- często oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym, nie uwzględnia nieistotnych 
odstępstw od tego projektu. 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego: 
- nie wywiązywanie się z obowiązku sprawdzania jakości wykonywanych 

robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów 
wprowadzanych do obrotu zgodnie z przepisami  

- nie wywiązywanie się z obowiązku sprawdzania i odbioru robót 
budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, brak uczestniczenia 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych oraz brak pomocy w przygotowaniu i brak 
udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 
przekazywaniu ich do użytkowania; 

- brak potwierdzania faktycznie wykonanych robót. 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, CYWILNA I KARNA 
UCZESTNIKÓW PROCESU INWESTYCYJNEGO 

 
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie.  
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie, określona została w rozdziale 10 
ustawy Prawo budowlane. 
Przepis art. 95 pkt 1-5 tej ustawy wyjaśnia, że: 
Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które: 
1) dopuściły się występków lub wykroczeń, określonych ustawą; 
2) zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie; 
3) wskutek rażących błędów lub zaniedbań, spowodowały zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody 
materialne; 
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4) nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki; 
5) uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują niedbale obowiązki 
wynikające z pełnienia tego nadzoru. 
Rodzaje kar. 
Przepis wskazany w art. 96 określa rodzaje stosowanych kar podczas prowadzenia 
postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej uczestników procesu 
inwestycyjnego 
Popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w 
budownictwie jest zagrożone następującymi karami: 

1) upomnieniem; 
2) upomnieniem z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia, w 
wyznaczonym terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 3; 
3) zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie, na okres od roku do 5 lat, połączonym z obowiązkiem 
złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12 
ust. 3. 

Oczywiście chodzi o zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz 
umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej celem uzyskania 
uprawnień budowlanych. 
Przy nakładaniu kary należy uwzględnić dotychczasową karalność z tytułu 
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. 
O zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie 
orzeka się w przypadku znacznego społecznego niebezpieczeństwa czynu. 
Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie może być 
orzeczony również w stosunku do osoby, która: 

1) pomimo dwukrotnego upomnienia ponownie dopuściła się czynu, 
powodującego odpowiedzialność zawodową; 

2) uchyla się od złożenia nakazanego egzaminu. 
Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie określa 
się w latach i miesiącach. Kara biegnie od dnia, w którym decyzja o ukaraniu stała 
się ostateczna. 
Osobie ukaranej z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia egzaminu, 
która w wyznaczonym terminie egzaminu nie zdała, wyznacza się termin 
dodatkowy, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku 
nieuzyskania oceny pozytywnej w terminie dodatkowym, stwierdza się utratę 
uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. 
 
Tryb postępowania. 
Tryb postępowania został określony w art. 97 Prawa budowalnego. 
Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie 
wszczyna się na wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca 
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popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu, złożony po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać określenie zarzucanego 
czynu, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wskazanie dowodów. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może złożyć w zakresie swojej właściwości 
organ samorządu zawodowego. 
 
Właściwości organu.  
W art. 98 określone zostały właściwości organów. 
W sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie orzekają organy 
samorządu zawodowego. 
Właściwość organów samorządu zawodowego w sprawach odpowiedzialności 
zawodowej w budownictwie regulują odrębne przepisy. 
Chodzi oczywiście o ustawę o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 
Decyzje o ukaraniu (art. 99). 
Ostateczną decyzję o ukaraniu, w trybie odpowiedzialności zawodowej w 
budownictwie, przesyła się do wiadomości: 

1) jednostce organizacyjnej zatrudniającej osobę ukaraną; 
2) właściwemu stowarzyszeniu; 
3) organowi, który wydał ukaranemu uprawnienia do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie; 
4) Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. 

Informacja o karze z tytułu odpowiedzialności zawodowej, orzeczonej decyzją, o 
której mowa w ust. 1, podlega wpisowi do centralnego rejestru ukaranych. 
Przepis art. 100 mówi o przedawnieniu. Otóż nie można wszcząć postępowania z 
tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie po upływie 6 miesięcy od 
dnia powzięcia przez organy nadzoru budowlanego wiadomości o popełnieniu 
czynu, powodującego tę odpowiedzialność i nie później niż po upływie 3 lat od 
dnia zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy 
lub wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. 
Natomiast o zatarciu kary wspomina art. 101. 
Organ, który orzekał w I instancji o odpowiedzialności zawodowej w 
budownictwie, na wniosek ukaranego, orzeka o zatarciu kary, jeżeli ukarany: 

1) wykonywał samodzielną funkcję techniczną w budownictwie przez 
okres:  

  a) 2 lat - w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 1, (upomnienia) 
b) 3 lat - od złożenia egzaminu - w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 
1 pkt 2, (upomnienia z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia, w 
wyznaczonym terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 3);  
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c) 5 lat - po przywróceniu prawa wykonywania samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie - w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 
pkt 3; (zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie, na okres od roku do 5 lat, połączonym z obowiązkiem 
złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 
3). 
2) w okresach, o których mowa w pkt 1, nie był ponownie ukarany jedną z 
kar określonych w art. 96 ust. 1.  

 
Informację o zatarciu kary organ, o którym mowa w ust. 1, przesyła do 
wiadomości zainteresowanemu oraz jednostkom organizacyjnym, 
stowarzyszeniom i organom, o których mowa w art. 99 ust. 1. (tzn. jednostce 
organizacyjnej zatrudniającej osobę ukaraną, właściwemu stowarzyszeniu, 
organowi, który wydał ukaranemu uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie, Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego). 
Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych. 
 

Wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie 

z dnia 28 maja 2008 r. 
VII SA/Wa 253/08 

Teza: 
Dla organu orzekającego o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w 
budownictwie nie ma znaczenia, czy osoba wykonująca samodzielną funkcję 
techniczną w budownictwie i posiadająca uprawnienia budowlane została ukarana 
za popełniony czyn, czy też sąd odstąpił od ukarania - postępowanie w sprawie 
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie należy przeprowadzić.  
Przesądza o tym dyspozycja przepisu art. 95 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), z której jasno wynika, 
że odpowiedzialność zawodową w budownictwie ponosi się już za popełnienie 
występku lub wykroczenia. Każdy przejaw niedbalstwa lub niewykonywania 
ustawowych obowiązków oraz unikanie pełnienia nadzoru autorskiego jest 
karane. 

(Legalis - Prawo budowlane, art. 95) 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA UCZESTNIKÓW PROCESU 
INWESTYCYJNEGO 

 
 
Po pierwsze, odpowiedzialność za szkody wyrządzone w następstwie działania 
lub zaniechania działania w przypadku odpowiedzialności cywilnej zawodowej, 
ma charakter: 
- odpowiedzialności cywilnej umownej,  
- odpowiedzialności cywilnej deliktowej lub  
- obu tych odpowiedzialności łącznie. 
 
Odpowiedzialność cywilna umowna, to odpowiedzialność wynikająca z umowy 
(kontraktu), gdzie zleceniodawca zleca wykonanie działania, a zobowiązany to 
działanie wykonuje. Zlecenie wykonywane jest na podstawie ustalonych w 
umowie warunków, strony ustalają zakres działania i stopień wzajemnej 
odpowiedzialności, zobowiązują się do dochowania należytej staranności, że 
działania zostaną wykonane w określonym czasie, przyniosą zamierzony cel i za 
to działanie zostanie wypłacone określone wynagrodzenie. Przykładem może być 
zlecenie przez inwestora wykonanie projektantowi projektu budowlanego, 
projektant sporządza projekt budowlany w określonym czasie i za określone 
wynagrodzenie, inwestor zleca osobie posiadającej stosowne uprawnienia 
budowlane kierowanie budową (nadzór inwestorski) do czasu uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie (lub przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy 
przez nadzór budowlany) i za pełnienie tej funkcji otrzymuje konkretną zapłatę. 
Odpowiedzialność umowna opiera się na art. 471 Kodeksu cywilnego, który 
stanowi, że: 
Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności 
nie ponosi. 
 

Wyrok 
Sądu Najwyższego - Izba Cywilna 

z dnia 10 września 2015 r. 
II CSK 587/14 

Teza: 
Przepis art. 471 KC przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Zakłada zatem istnienie 
zobowiązania do spełnienia świadczenia. Na podstawie tego przepisu 
naprawieniu podlega szkoda wyrządzona wierzycielowi przez dłużnika wskutek 
niespełnienia lub nienależytego spełnienia oznaczonego świadczenia 
stanowiącego przedmiot zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela. 
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Natomiast w sytuacji, gdy projekt budowlany został wykonany, ale z błędami, lub 
w trakcie kierowania budową i nadzorowaniem prowadzenia robót budowlanych 
dochodzi do szkody czy wręcz do katastrofy budowlanej, gdzie oprócz szkód w 
mieniu osób trzecich może dojść do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu tych osób, 
wówczas mamy do czynienia z kolejnym rodzajem odpowiedzialności cywilnej, 
obok odpowiedzialności umownej, z odpowiedzialnością cywilną deliktową. 
Odpowiedzialność ta wynika z art. 415 k.c.  
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. 
Odpowiedzialność deliktowa nie wynika z zawarcia umowy (kontraktu), lecz 
wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy szkód na 
mieniu lub osobie w wyniku popełnienia czynu niedozwolonego. 
Poszkodowanym jest osoba nieznana, tzn. taka, o której nie wiedzieliśmy, że to 
właśnie ona poniesie szkodę w wyniku naszego działania lub wskutek użycia 
mienia, za które jesteśmy odpowiedzialni.  
W przypadku np. katastrofy budowlanej wynikłej z błędów w projekcie 
budowlanym lub w trakcie kierowania czy nadzorowania budową, wniesione 
zostaną dwojakie roszczenia:  
z odpowiedzialności cywilnej umownej, w związku z nienależytym wykonaniem 
zobowiązania (wniesie je zleceniodawca), 
 oraz z odpowiedzialności cywilnej deliktowej w związku ze szkodą na mieniu 
lub osobie (wniosą je poszkodowane osoby trzecie). 
Dlatego ustawodawca w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2014 
r. poz. 1946 z późn. zm.), w art. 6 ust. 1-3 wyjaśnia, że: 
prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego. 
Członek izby samorządu zawodowego podlega obowiązkowi ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z 
wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby 
Ubezpieczeń, określił, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres 
ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 6 ust. 2, termin powstania 
obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w 
szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres 
realizowanych zadań. 
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Mowa tutaj o: 
rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa 
z dnia 11 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2174) 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa za szkody 
wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016), zwanego dalej "ubezpieczeniem 
OC", termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę 
gwarancyjną tego ubezpieczenia. 
 W § 2 w/w rozporządzenia, informuje się, że:  
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna architektów oraz 
inżynierów budownictwa za szkody wyrządzone w następstwie działania lub 
zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w 
związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. 
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:  
 1)  wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez 
ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub wykonującym roboty lub usługi 
na rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałe w 
związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz ubezpieczonego;  
 2)  powstałych po skreśleniu ubezpieczonego z listy członków izby, a także w 
okresie zawieszenia w prawach członka izby, chyba że szkoda jest następstwem 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed 
skreśleniem lub zawieszeniem;  
 3) wynikłych z przekroczenia ustalonych kosztów;  
 4) polegających na zapłacie kar umownych;  
 5) wyrządzonych wskutek naruszenia praw autorskich i patentów;  
 6) powstałych w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów 
budowlanych;  
 7) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i 
zamieszek, a także aktów terroru.  
Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 
1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład 
ubezpieczeń wypłaty odszkodowań. 
W przepisie § 3 omawianego rozporządzenia, wyjaśnia się, że obowiązek 
ubezpieczenia OC powstaje w terminie do 30 dni od dnia wpisu na listę członków 
izb architektów lub inżynierów budownictwa, nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. 
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 W § 4 wskazuje się sumę ubezpieczenia i warunki ustalania kursu 
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego 
zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi 
równowartość w złotych 50 000 euro. 
Kwota, o której mowa w ust. 1, ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego 
euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym 
umowa ubezpieczenia OC została zawarta. 
Natomiast § 5 wyjaśnia, że:  
Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od 
dnia 1 stycznia 2004 r. 
Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta przed dniem wejścia w życie 
rozporządzenia, a okres, na jaki została zawarta, upływa po tym dniu, nową 
umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu, na jaki 
została zawarta ta umowa. 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA UCZESTNIKÓW PROCESU 

INWESTYCYJNEGO 
 
W ustawie Prawo budowlane, oprócz wskazywania praw i obowiązków 
„ogólnobudowlanych”, zawiera również rozdział oparty na postępowaniu 
wynikającym z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeksy karny (Dz. U. nr 88 
poz. 553 ze zm.), oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń. 
Przepisy karne zostały wymienione w rozdziale 9 ustawy Prawo budowlane i tak 
czyny wskazane w przepisach wskazanych od art. 90 do art. 91a, które traktowane 
są jako przestępstwa, grozi kara w postaci grzywny, ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku lub 2 lat. 
Przepis art. 90 omawianej ustawy, mówi, że: 
Kto, w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 
ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
Jakie to przypadki? Otóż ustawodawca wskazuje przypadki dotyczące 
wybudowania lub budowy obiektu budowlanego lub jego części: 
 - bez wymaganego pozwolenia na budowę albo,  
 - bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 
ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia, 
- bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez 
właściwy organ, 
- prowadzenie robót budowlanych w przypadkach innych niż w art. 48 ust. 1 
lub art. 49b ust. 1 wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo 
zgłoszenia lub 
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Następna kara może być nałożona na podstawie art. 91 ustawy Prawo budowlane, 
na osoby, które: 
- udaremniają określone ustawą czynności właściwych organów, 
- wykonują samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając 
odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie, 
wówczas podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku. 
Następnie, kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu 
budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób 
niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu 
budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
Jak już wspomniałem, czyny wskazane w przepisach art. 92 i 93 zaliczane są 
wykroczeń i orzekanie w tego rodzaju przypadkach następuje na podstawie 
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, o czym stanowi 
art. 94 Prawa budowlanego. 
Jakie to wykroczenia? Pierwsza grupa wskazana jest w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 Prawa 
budowlanego. Stanowi on, że: 
kto: 
- w razie katastrofy budowlanej nie dopełnia obowiązków określonych w art. 
75 lub art. 79,  
( art. 75 Pb mówi, że: Kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub 
użytkownik jest obowiązany w razie katastrofy budowlanej w budowanym, 
rozbieranym lub użytkowanym obiekcie budowlanym,: 
1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu 
się skutków katastrofy;  
2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi 
prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia przyczyn katastrofy; 
3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:  
  a)  właściwy organ,  
  b)  właściwego miejscowo prokuratora i Policję,  

 c)  inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu 
budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,  
d)  inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami 
lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów, 

natomiast art. 79 Pb: Inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego po 
zakończeniu postępowania, o którym mowa w art. 78, jest obowiązany podjąć 
niezwłocznie działania niezbędne do usunięcia skutków katastrofy budowlanej). 
- nie spełnia, określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia 
stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować 
niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, 
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(art. 70 ust. 1 Pb: Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na 
których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach 
odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po 
przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a, usunąć 
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w 
szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem 
elektrycznym albo zatrucie gazem). 
- utrudnia, określone ustawą, czynności właściwych organów, 
podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny. 
Tej samej karze podlega kto, pomimo zastosowania środków egzekucji 
administracyjnej: 
nie stosuje się do wydanych, na podstawie ustawy, decyzji właściwych organów; 
Ostanie wykroczenia związane z naruszeniem przepisów ustawy, wskazane są w 
art. 93 i wskazują, że: 
kto: 
- przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący 
nie przestrzega przepisów art. 5 ust. 1-2b,  
- przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis 
art. 10, 
- dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając 
przepisy art. 28 lub art. 31 ust. 2, 
- przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia 
wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45, 
- dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu, 
naruszając przepis art. 41 ust. 5, 
- wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków 
określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w 
zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego 
projektu, 
- nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a,  
- nie spełnia, określonych w art. 63 ust. 1 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków 
przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub 
prowadzenia książki obiektu budowlanego,  
- nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 

2, 
- zmienia sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez 
wymaganego zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2, albo pomimo 
wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5, 
- nie udziela informacji lub nie udostępnia dokumentów, o których mowa w 
art. 81c ust. 1, żądanych przez właściwy organ, związanych z prowadzeniem robót 
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budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub jego 
utrzymaniem, 
- nie stosuje się do decyzji, o której mowa w art. 66 ust. 1a, w terminie w niej 
określonym,  
podlega karze grzywny. 

PODSUMOWANIE 
Uczestnicy procesu inwestycyjnego, którzy pełnią samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie 

TO OSOBY ZAUFANIA PUBLICZNEGO. 
Wszystkie osoby, które pełnią te funkcje, powinny dbać o to, aby tego zaufania 
nie utracić. 
Dlatego, wykonując swoje zawodowe obowiązki musimy szanować każdą osobę 
związaną z budownictwem: inwestorów, wykonawców i dostawców, oraz inne 
osoby pełniące funkcje techniczne oraz szanować samych siebie, musimy 
należycie i z odpowiedzialnością podchodzić do wykonywanego zawodu, 
pamiętając, że zaufanie łatwo utracić i bardzo trudno odzyskać. 

Opracował: 
inż. Robert Lenarcik 

 
 

 

 

                                                           


