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Wstęp

Książka została opracowana na podstawie doświadczeń za-
wodowych autorów  w zakresie realizacji inwestycji budowlanych 
,skomplikowanych procesów inwestycyjnych w budownictwie ,real-
izacji przedsięwzięć budowlanych od fazy przygotowania inwestycji, 
kompleksowego projektowania ,procedur administracyjnych, uzys-
kiwania wszelkich dokumentów formalno-prawnych, uzgodnień 
,pozwoleń, realizacji inwestycji, odbiorów etapowych ,odbiorów 
końcowych i dopuszczenia do użytkowania, utrzymania obiek-
tów,kontroli doraźnych i okresowych ,diagnostyki budowlanej, 
remontów, awarii,uszkodzeń i katastrof budowlanych,rozbiórek 
,demontażu i  likwidacji obiektów budowlnych czyli kompletnego  
procesu inwestycyjnego oraz odpowiedzialności prawnej przy real-
izacji procesów inwestycyjnych. 

Jeden z autorów jako właściciel biura rzeczoznawców i biegłych 
sądowych z zakresu budownictwa ,biura projektowego , doradca in-
westycyjny ,główny projektant, kierownik budowy, kierownik robót, 
inspektora nadzoru inwestorskiego uczestniczył w realizacjach całego 
cyklu inwestycyjnego różnych inwestycji w zakresie budownictwa 
przemysłowego jak wytwórnie asfaltu, betonu, styropianu, fabry-
ki przetwórstwa spożywczego, fabryki przemysłu garbarskiego i 
chemicznego,wytwórnie elementów prefabrykowanych, kostki bru-
kowej, hale magazynowe i produkcyjne, centra handlowe, osiedla 
mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, hotelowe, biurowe, 
wielorodzinne ,obiekty budowlane  ,inżynieryjne, infrastruktury tech-
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nicznej na każdym etapie przygotowania inwestycji, projektowania 
,budowy, użytkowania, utrzymania obiektów i remontów ,modern-
izacji, naprawy po procedury rozbiórki skomplikowanych obiektów 
budowlanych. Doświadczenie zawodowe z ponad 30 letniej praktyki 
zawodowej na wszystkich etapach procedur administracyjnych poz-
wala na formułowanie uniwersalnych zasad  w zakresie odpowiedzial-
ności technicznej i prawnej. 

Proces inwestycyjny jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym, 
wielopłaszczyznowym, wieloetapowym wymagającym interdyscy-
plinarnej  wiedzy  z zakresu praw ogólnych  począwszy od Kons-
tytucji Rzeczpospolitej Polskiej ,a skończywszy na szczegółowych 
omówieniach, orzeczeniach i wyrokach sądów najwyższych i insty-
tucji państwowych oraz zasad wiedzy technicznej od matematyki sto-
sowanej,fizyki budowli.mechaniki gruntów ,budowli,analiz technic-
znych,statyczno-wytrzymałaoścowych po projektowanie budynków 
specjalnych na terenach oddziaływań parasejsmicznych i górniczych.

Opracowanie przeznaczone jest dla realizatorów inwestycji, in-
westorów  indywidualnych, studentów budownictwa i architektury, 
kierunków pokrewnych związanych z inwestycjami w gospodarce 
narodowej, projektantów, kierowników budów , kierowników robót, 
inspektorów nadzoru inwestorskiego ,inwestorów ,inżynierów, osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  oraz  
instytucji prowadzących inwestycje budowlane . 

Zawartość wynika z  podstaw prawnych w zakresie odpowied-
zialności prawnej ,rozmieszczonych w róznych aktach prawnych i 
wykonawczych,zasad prowadzenia inwestycji, procedur administra-
cyjnych wynikających z aktualnego Prawa budowlanego i wszelkich 
związanych z nim innych aktów prawnych, rozporządzeń, warunków 
technicznych, norm polskich, branżowych i eurokodów.

Jest również efektem wieloletnich doświadczeń w zakresie szkoleń, 
wykładów akademickich , wykładów monograficznych i publikacji 
oraz działalności autora jako rzeczoznawcy budowlanego, biegłego 
sądowego z zakresu budownictwa, rzeczoznawcy w zakresie jakoś-
ci i usług budowlanych Państwowej Inspekcji Handlowej z zakresu 
budownictwa, wykładowcy akademickiego  kierunku budownic-
two na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych 
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Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Wykłady z tego zakresu 
zostały również opracowane jako  wykłady w formie multimedialnej 
i znajdują się do pobrania na stronie indywidualnej rzeczoznawcy i 
wykładowcy. 

Dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie
 indywidualnej wykładowcy rzeczoznawcy:

www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl

www.rzeczoznawca-michalik.pl

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



10

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



11

1. Wprowadzenie.

Proces inwestycyjny powoduje koniecznośc przestrzegania wielu 
zasad prawnych i przepisów  powodujących wielowarstwową odpow-
iedzialność prawną osób pełniących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie. 

Proces inwestycyjny   to skomplikowany prawnie proces tworze-
nia nowych obiektów budowlanych lub modernizacja istniejących, od 
początkowych faz projektowania aż do całkowitego zakończenia re-
alizacji przedsięwzięcia, służący celowi polegającym na zaspokajaniu 
potrzeb cywilizacyjnych, produkcji, wytworzeniu przetworzeniu pro-
duktów i przedmiotów. Podstawy prawne procesów  inwestycyjnych 
są niezwykle skomplikowane i powodują znaczną dolegliwość prawną 
na gruncie prawa karnego.

Budowanie według Witruwiusza ,rzymskiego  budowniczego , 
architekta, inżyniera zgodnie z jego dziełem „O architekturze ksiąg 
10” 20 rok p.n.e.polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości, uży-
teczności i piękna czyli odpowiedzialności za dzieło w różnych jej 
aspektach .

Procesy inwestycyjne są  ścisle związane  z procedurami prawnymi 
i odpowiedzialnością w każdej sferze działania w budownictwie.Za-
tem co jest najważniejsze:   

TRWAŁOŚĆ  ?????    BEZPIECZEŃSTWO ?????     
TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO.
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1772 LAT PRZED NASZĄ ERĄ    3800 LAT TEMU       

Kodeks Hammurabiego

§ 229 Jeśli budowniczy wybudował komuś dom, a dzieła 
swego nie wykonał trwale i dom, który wybudował, zawali 
się i zabije właściciela, budowniczy poniesie karę śmierci.

czyli również 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA.
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2. Podstawowe pojęcia ,definicje.

Proces inwestycyjny  to proces tworzenia nowych obiektów 
budowlanych lub modernizacja istniejących, od początkowych faz 
projektowania aż do całkowitego zakończenia realizacji. Proces in-
westycyjny zwykle zaczyna się od pomysłu inwestycyjnego.

Inwestycje budowlane są to nakłady finansowe, które przechodzą 
przez budowlany proces inwestycyjny, dokonywane w celu uzyskania 
zamierzonych efektów.

Uczestnik procesu budowlanego to :inwestor,projektant,kie-
rownik budowy i kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestor-
skiego,którzy posiadają określone prawa i obowiązki, których znajo-
mość jest niezbędna do prawidłowej realizacji  budowy.

Obowiązki Inwestora:

• zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta o zamier-
zonym rozpoczęciu robót budowlanych, dołączając na piśmie 
oświadczenie kierownika budowy, w którym ten stwierdza 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( bioz). 
Przepisy w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy  nakładają 
na inwestora obowiązek zawiadomienia właściwego inspekto-
ra pracy, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem budowy i roz-
biórki, dla której wymagane jest opracowanie planu  bezpiec-
zeństwa i ochrony zdrowia :
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• zorganizowanie procesu budowy (przekazanie kierownikowi 
terenu budowy wraz z całym zapleczem; pakamery, maga-
zyny),

• zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i 
odbiorów robót budowlanych przez osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych,

• zapłata umówionego wynagrodzenia.

Właściwy organ, w decyzji o pozwoleniu na budowę, może 
nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru in-
westorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, 
w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania 
obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na 
środowisko.

Inwestor jest zobowiązany również bezzwłocznie zawiadomić 
właściwy organ o zmianie:

• kierownika budowy lub robót,
• inspektora nadzoru inwestorskiego,
• projektanta sprawującego nadzór autorski

Postępowanie administracyjne to administracyjne prawo for-
malne (procesowe),  definiowane jako określony tryb działań organów 
administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiąz-
ków niepodporządkowanych im służbowo konkretnych podmiotów 
bądź też jako uporządkowany ciąg czynności procesowych, dokony-
wanych przez organ administracji publicznej i inne podmioty tego 
postępowania, zmierzających do załatwienia sprawy indywidualnej w 
drodze decyzji administracyjnej. Postępowanie administracyjne sensu 
stricto nazywa się także ogólnym postępowaniem administracyjnym 
oraz postępowaniem administracyjnym jurysdykcyjnym.

Do postępowania administracyjnego zalicza się  postępowanie up-
roszczone w sprawach skarg i wniosków oraz w sprawach wydawa-
nia zaświadczeń, postępowania karno-administracyjne, postępowa-
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nia dyscyplinarne, postępowanie egzekucyjne w administracji oraz 
postępowanie przed sądami administracyjnym, z kolei mianem 
postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu określa się roz-
prawę administracyjną.

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to działalność 
związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub 
samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technic-
znych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działal-
ność obejmująca:

• projektowanie, sprawdzanie projektów architekton-
iczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

• kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
• kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 

budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania 
tych elementów,

• wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
• sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów 

budowlanych,
• rzeczoznawstwo budowlane.

Osobami pełniącymi samodzielną funkcję techniczną w 
budownictwie są uczestnicy procesu budowlanego, czyli: inspektor 
nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik 
robót, a także rzeczoznawca budowlany.

Inżynier budownictwa to osoba posiadająca uprawnienia budow-
lane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia sa-
modzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalności 
określonej w ustawie Prawo budowlane, wykonująca zawód polegający 
na: 

• projektowaniu obiektów budowlanych, ich realizacji, 
• nadzorze nad procesem powstawania obiektów budowlanych, 
• utrzymaniu obiektów budowlanych, 
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• edukacji w wyżej wymienionym zakresie. 

Inżynierowie budownictwa tworzą izbę samorządu zawodowe-
go, w której są zrzeszeni w charakterze członków izby. Inżynierowie 
budownictwa – jako członkowie izby samorządu zawodowego pod-
legają obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Prawo wykony-
wania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz sa-
modzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej 
lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysłu-
guje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego.

Inżynier budownictwa w procesie budowlanym może pełnić nas-
tępujące funkcje:

• kierownik budowy,
• projektant,
• inspektor nadzoru inwestorskiego
• nadzór autorski

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, 
odpowiedzialnym za przebieg danego procesu budowlanego, w tym 
za zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlane-
go w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepis-
ami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie dokumentacji 
budowy poprzez dokonywanie wpisów w dzienniku budowy. 

Teren budowy: Przez teren budowy należy rozumieć przestrzeń, 
w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią za-
jmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Kierownik budowy sprawuje samodzielną funkcję techniczną w 
budownictwie, ustanawiany jest przez inwestora w celu prawidłowego 
i zgodnego z projektem wykonania prac budowlanych.
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Kierownik budowy  ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarze-
nia, jakie  mają miejsce na terenie budowy. Kierownik budowy  pono-
si odpowiedzialność od formalnego ustanowienia  i swoje obowiązki 
pełni do momentu oddania obiektu budowlanego do użytku lub for-
malnego ustanowienia innego kierownika budowy . Jeżeli na budowie 
wykonywane są prace, do kierowania którymi wymagane jest przy-
gotowanie zawodowe w innej specjalności techniczno-budowlanej 
niż tej, którą posiada kierownik budowy, obowiązkiem inwestora jest  
ustanowienia kierownika robót w odpowiedniej specjalności, którego 
zadaniem będzie kierowanie tymi specjalistycznymi robotami. 

Obowiązki kierownika budowy zostały określone w ustawie Pra-
wo budowlane. Na podstawie art. 21a oraz 22 ustawy Prawo budow-
lane, obowiązki kierownika budowy to:

1. wykonywanie funkcji kierownika budowy zgodnie z przepisa-
mi i zasadami wiedzy technicznej oraz do należytej starannoś-
ci w wykonywaniu pracy,

2. sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, w oparciu o infor-
macje uzyskane od projektanta, przed rozpoczęciem budowy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględ-
niając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 
robót budowlanych;

Zapewnienie bezpieczeństwa na budowie jest jednym z pod-
stawowych obowiązków kierownika budowy, osoba odpowiedzialna 
z mocy prawa za prowadzoną budowę. Odpowiedzialność kierownika 
za budowę potwierdzają również przepisy prawa europejskiego i orzec-
zenia ,wyroki sądów administracyjnych, najwyższych i międzynaro-
dowych. Obowiązkowym jest  sporządzenie planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia dla każdej budowy oraz konieczność zachowania 
wszelkich wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 

Zgodnie  z Art. 3. Prawa Budowlanego ilekroć w opracowaniu  jest 
mowa o:
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Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
• budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z insta-

lacjami i urządzeniami,
• obiekt małej architektury;

Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który 
jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć 
budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szere-
gowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza 
się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jed-
nego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni cał-
kowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynk;

Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany 
nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiek-
ty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące tr-
wale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczal-
nie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, kon-
strukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców prze-
mysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową;
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Obiekt liniowy - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, 
którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególnoś-
ci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, 
ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa 
nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał 
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w 
niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części 
ani urządzenia budowlanego;

Obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie 
obiekty, a w szczególności:

• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, 

jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;

Tymczasowy obiekt budowlany  to obiekt budowlany przeznac-
zony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałoś-
ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub roz-
biórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozryw-
kowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budow-
lanego;

Roboty budowlane to  prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

Przebudowa to  wykonywanie robót budowlanych, w wyniku 
których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych 
istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych 
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, dłu-
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gość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są do-
puszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie 
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

Remont to  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a niestanowiących  Art. 3 pkt 3 zmieniony przez art. 59 ustawy z dnia 
29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 
Nr 135, poz. 789), wszedł w życie z dniem 1 lipca 2011 r. bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budow-
lanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

Urządzenia budowlane to  urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiek-
tu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instala-
cyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

Teren budowy to  przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy;

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
to  tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wiec-
zystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych;

Pozwoleniu na budowę - należy prze z to rozumieć decyzję ad-
ministracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budow-
lanego;

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie 
na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
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budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę po-
trzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą mon-
tażu - także dziennik montażu;

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć do-
kumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczy-
mi;

Teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o 
którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organy administrac-
ji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do 
ich właściwości, określonej w rozdziale 8;

Organ samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć or-
gany określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.2));

Bezpieczeństwo konstrukcji to podstawowa przesłanka działal-
ności projektowej i realizacyjnej projektanta konstrukcji, kierownika 
budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego,  kierownika  robót.
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3. Procesy inwestycyjne w budownictwie, 
a odpowiedzialność prawna.

Proces inwestycyjny w budownictwie stanowi jedną z pod-
stawowych działalności rozwojowych w gospodarce wszystkich kra-
jów ,daje możliwości wszechstronnego rozwoju i zwiększania moż-
liwości technologicznych, produkcyjnych i społecznych,ale również 
powoduje znaczny wymiar odpowiedzialności prawnej przenoszącej 
się w skutkach na osoby,uczestników procesu inwestycyjnego.. 
Związane jest to  z każdą dziedziną działalności gospodarczej i in-
westycyjnej. Przebieg procesu inwestycyjnego zależy między inny-
mi od  identyfikacji zakresu odpowiedzialności  ,gdzie wymagania 
prawne i ich konsekwencje są  ściśle określone ustawowo, prawne, 
techniczne zamieszczone w  zestawie praw ,rozporządzeń, warunków 
technicznych obowiązujących w tym zakresie. Poszczególne elemen-
ty odpowiedzialności,zakresy,obszary szczegółowo reguluje Prawo 
budowlane,podając również wszelkie procedury wynikające z braku 
ich stosowania,czynności prawne organów kontrolnych .Odpowied-
zialność techniczna i prawna jest podstawą każdej procedury inwesty-
cyjnej i decyzyjnej.W przypadku nie wypełniania nakazów konse-
kwencje są niezwykle restrykcyjne.  

Działalność inwestycyjna polega na dokonywaniu inwestycji 
budowlanych i stanowi jeden z przejawów działalności gospodarczej 
zgodnie z art.2 ustawy  o swobodzie działalności gospodarczej pod 
pojęciem „działalność gospodarcza” rozumie się  zarobkową działa 
ność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwan-
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ie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność 
zawodową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Zatem 
działalnością gospodarczą będzie taka działalność budowlana, która 
jest wykonywana w celach zarobkowych w sposób zorganizowany i 
ciągły,a działalność budowlana prowadzona jest przez  profesjonal-
nie  wykonujące prace budowlane  ispecjalnie,odpowiednio zorga-
nizowane przedsiębiorstwa  wykonawcze, biorące udział w budow-
lanym procesie inwestycyjnym. 

Dla działalności inwestycyjnej w budownictwie  znajduje zasada 
wolności gospodarczej przejawiająca się w swobodzie jej,podejmowa-
nia i prowadzenia, przysługującej każdemu na równych prawach, w 
wyborze formy,organizacyjno-prawnej, profilu, rozmiarów, wielkości 
zatrudnienia oraz zrzeszania się zajmujących się nią podmiotów.

Proces inwestycyjny jako  niewątpliwie skomplikowane zjawis-
ko  prawne prowadzi  do  powstania obiektu budowlanego,zespołu 
budynków ,obiektów budowlnych i inżynieryjnych, wymaga  konse-
kwentnego wypełniania wszelkich wymagań prawnych w każdym 
obszarze .

Przebieg procesu inwestycyjnego jest wynikiem funkcjonowania 
systemu prawno-organizacyjnego właściwości  organów administra-
cyjnych,wymagań bezpieczeństwa , ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu, wymagań technicznych,technologicznych ,zastosowania 
właściwych nowoczesnych rozwiązań ,urządzeń koniecznośc uzyska-
nia odpowiednich uzgodnień i pozwoleń, co musi uwzględnić  proces 
projektowania. 

Proces inwestycyjny charakteryzuje się wieloetapowością ,cyklami  
inwestycyjnymi,układami czynności ciągami, mającymi rózną dłu-
gośc  w czasie charakterystyczną dla danej inwestycji inną w przypad-
ku realizacji wytwórni asfaltu,styropianu,betonu fabryki elementów 
budowlanych ,centrum handlowego, drogi gminnej,powiatowej  czy 
też domku jednorodzinnego  w oparciu  o nowoczesne technologie 
,nowoczesne zasady organizacji procesów produkcyjnych,technik i 
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technologii w budownictwie , doskonalenie organizacji pracy i pro-
dukcji budowlanej.szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, 
technologiczne , organizacyjne ,liniowe ,sieciowe zawierają elementy 
prawne .

Właściwa ich identyfikacja pozwala na prawidłowe oszacowanie 
wszystkich zagrożeń prawnych jako elementów składowych inwesty-
cji.  

Związek prawny określa następstwa i  kolejność poszczególnych 
elementów zdarzeń przesłanki ich zastosowania, uzależniając moż-
liwość zastosowania określonego zdarzenia od uprzedniej realizac-
ji innych zdarzeń  podlegający przy tym określonej ocenie przez 
powołane do tego podmioty.

Związek przyczynowy poszczególnych elementów zdarzeń  
prawnych powoduje, że poprzedni element stanowi przyczynę kole-
jnego elementu ,zdarzenia, które jest jego skutkiem, a równocześnie 
stanowi przyczynę następnego zdarzenia.Zatem pominięcie jednego 
elementu prawnego oznacza realizację obarczoną  takim problemem .

Problematyka organizacji procesu inwestowania uregulowana jest   
przepisami prawa zawartymi w różnych aktach normatywnych.

Podstawowe przepisy to ustawa Prawo budowlane  wraz z wieloma 
aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz .przepisy art. 
647-658 Kodeksu cywilnego w zakresie umów   o roboty budowlane, 
która znajduje zastosowanie wyłącznie w inwestycyjnej działalności 
budowlanej.

Podstawą są również  art. 627-646 Kodeksu cywilnego  regulujące 
umowę o dzieło, a znajdujące zastosowanie do takich umów zawier-
anych w budowlanej działalności inwestycyjnej, jak  umowa o prace 
i roboty geologiczne, geodezyjno-kartograficzne i o prace projektowe 
w budownictwie.
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W działalności inwestycyjnej znajduje również zastosowanie z 
woli kontrahentów prawo umowne regulujące ich działalność na 
przyszłość. Tego rodzaju unormowania występują w postaci wzorów 
umów, ogólnych warunków umów i regulaminów, do których odno-
si się art.385 KC, które jednostki wykonawcze wykorzystują w swo-
jej działalności. Zgodnie Kodeksem cywilnym strony zawierające 
umowę inwestycyjną, mogą ułożyć stosunek prawny według swego 
uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości,jego 
naturze,stosunku, ustawie,  zasadom współżycia społecznego.

Problemy odpowiedzialności prawnej w budownictwie wraz ze 
zwiększeniem komplikacji inwestycji budowlanych oraz wymagalnoś-
ci umownych, terminowych,jakościowych ,proceduralnych powodu-
ją na konieczność zwrócenia uwagi na sprawy odpowiedzialności 
prawnej osób w poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego. W 
związku ze zwiększeniem roli czynników prawnych w procesach in-
westycyjnych ich znacznej intensyfikacji, realizacji wielu inwestycji o  
różnym znaczeniu gospodarczym w praktyce prawnej spowodowało 
poważne zagrożenia dla realizacji inwestycji,a nawet koniecznośc ich 
zaniechania. 

Realizacja inwestycji prowadzi do różnych nieprawidłowości ,które 
muszą być rozstrzygane na gruncie obowiązującego prawa ,również 
w przypadku ich wadliwości, a straty z tego tytułu osiągają znaczne 
wartości. 

Pojawiają  się wtedy zagadnienia odpowiedzialności materialnej 
i nie materialnej, przenoszące się na odpowiedzialność w różnych 
obszarach procesów inwestycyjnych  odpowiedzialności osób decydu-
jących o inwestycjach, w tym  osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie. 

W procesach i procedurach związanych z budownictwem ucze-
stniczą osoby posiadające określone prawem uprawnienia i kwal-
ifikacje jak inżynier budownictwa,instalacji sanitarnych,elektry-
cznych, technik budownictwa, architekt, projektant ,kierownik 
budowy, kierownik robót, inspektora nadzoru inwestorskiego  czyli 
każda osoba   pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budown-
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ictwie (opsftw),zatem mogą one  ponosić jedną z kilku rodzajów 
odpowiedzialności przewidzianych przepisami:

• Prawa Budowlanego, 
• Kodeksu Karnego, 
• Kodeksu Wykroczeń, 
• Kodeksu Cywilnego ,
• Prawa Autorskiego, 
• Kodeksu Etyki Zawodowej 
• innych przepisów związanych z prowadzeniem działalnoś-

ci inwestycyjnej w budownictwie  czyli odpowiedzialności 
karnej, cywilnoprawnej, zawodowej i dyscyplinarnej .

     
Odpowiedzialność projektantów, kierowników budowy, kie-

rowników robót ,inspektorów nadzoru jest wiedzą bardzo obszerną, 
zróżnicowaną ,wielkoobszarową ,dotyczącą wielu pól prawnych. Każde 
pole prawne odpowiedzialności  jest związane z r4óznymi ,specyfic-
znymi procedurami, postępowaniami ,obowiązkami prawnymi oraz 
zróżnicowanymi środkami odwoławczymi. Przede wszystkim in-
żynierowie narażeni są na ponoszenie odpowiedzialności zawodowej 
w świetle przepisów ustawy prawo budowlane oraz  odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej.   Jeszcze innym rodzajem odpowiedzialności 
jest odpowiedzialność cywilna – związana zazwyczaj koniecznością 
zapłaty odszkodowania.

Najbardziej dotkliwymi są jednak odpowiedzialność karna, 
mogąca spowodować skazanie na karę bezwzględnego pozbawie-
nia wolności  i odpowiedzialność odszkodowawcza  przekraczająca 
wartości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Wiedza w zakresie odpowiedzialności  w  procesach inwesty-
cyjnych  jest niezwykle skomplikowana i wymaga zapoznania się 
przynajmniej z podstawami prawnymi. Zakres odpowiedzialności 
osób ,uczestników procesu inwestycyjnego ,projektanta, kierowni-
ka budowy, kierownika robót,inspektora nadzoru i innych osób  ze 
względu  na specyfikę  procesu inwestycyjnego jest odpowiedzial-
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nością wielopłaszczyznową, wieloetapową, niezwykle skomplikow-
aną  i zawierającą poważny zakres praw, rozporządzeń ,wytycznych 
,norm, obowiązków ,wymagań określonych w zasadzie przez wszelk-
ie przepisy związane z realizacją procesów inwestycyjnych i procedur 
administracyjnych .

Wszelkie postępowania  w zakresie odpowiedzialności prawnej 
zdaniem autora, winny być prowadzone przez prawników posi-
adających doświadczenie w tego typu sprawach z udziałem rzec-
zoznawców budowlanych z doświadczeniem w  wykonywaniu 
opinii sądowych w zakresie odpowiedzialności zawodowej osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i pro-
jektowaniu ,budowie, utrzymaniu, diagnostyki  obiektów budow-
lanych. 

Bowiem w wielu postępowaniach niezbędna jest ocena wielu 
zjawisk ,działań technicznych  w oparciu o warunki techniczne, roz-
porządzenia, normy techniczne ,szczegółowe instrukcje budowlane, 
diagnostykę techniczną i budowlaną jako opinie stricte techniczne lub 
techniczno-prawne z zakresu budownictwa. Pozwala to na właści-
we przygotowanie materiału dowodowego podstawy do działań 
prawnych.

W dalszej części opracowania pod pojęciem inżynier budownic-
twa będziemy również rozumieć każdą osobę pełniącą samodzielną 
funkcję techniczną w budownictwie, gdyż w zasadzie odpowiedzial-
ność wszystkich osób ,uczestników procesu inwestycyjnego mimo 
swego zróżnicowania formalnego posiada  w swojej istocie wiele cech 
wspólnych.

Odpowiedzialności prawnej podlega również uczestnik procesu 
inwestycyjnego ,inwestor, właściciel nieruchomości, działki budow-
lanej, zarządca nieruchomości na których ciąży szereg obowiązków 
prawnych określonych w prawie ,rozporządzeniach, instrukcjach 
,normach, orzeczeniach, wyjaśnieniach rozstrzygnięciach sądowych, 
interpretacjach prawnych i innych dokumentach .

     Podstawowym aktem normatywnym, który szczegółowo regu-
luje problematykę projektowania, budowy, utrzymania oraz rozbiórki 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Procesy inwestycyjne w budownictwie...

29

obiektów budowlanych, a także przede wszystkim pozycję prawną 
inżyniera budownictwa(opsftwb), jego prawa oraz obowiązki jest ust-
awa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, 
poz. 1623 z późniejszymi zmianami),a o sprawach odpowiedzialności 
zawodowej .w tym  wpisu na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego mówi  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Odpowiedzialności tej podlegać mogą wszystkie osoby pełniące 
samodzielną funkcję techniczną  w budownictwie projektanta ,kie-
rownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika 
robót jeśli popełniła jedno z przestępstw lub wykroczeń określon-
ych w art. 90 - 94 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz uczestnicy 
procesu inwestycyjnego, jak również po jego zakończeniu  i odbiorze 
końcowym ,na etapie utrzymania budynków ,obiektów we właściwym 
stanie technicznym.

Również Art. 95 Prawa Budowlanego stwierdza ,że odpowie-
dzialności takiej podlegać może osoba pełniąca samodzielną funkcję 
techniczną jeśli dopuściła się występków lub wykroczeń, określo-
nych w Prawie Budowlanym, może zostać ukarana wskutek rażących 
błędów lub zaniedbań, spowodowania zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska ,znacznych szkód ma-
terialnych, nie spełniania lub niedbałego spełniania swoich obowiąz-
ków, uchylania się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonywania  
niedbale obowiązków wynikających z pełnienia tego nadzoru.

Zgodnie z art. 45 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
i urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) inżynier 
budownictwa może podlegać takiej odpowiedzialności, jeśli  w sposób 
zawiniony naruszy jeden z obowiązków członka izby.

    W przypadku odpowiedzialności cywilnoprawnej  zwanej 
również kontraktową polegającą  między innymi na nienależnym 
wykonaniu umowy, deliktową za wyrządzenie szkody czynem nie-
dozwolonym, mające charakter odszkodowawczy odpowiedzialność 
może ponieść inżynier pełniący samodzielną funkcję techniczną 
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w budownictwie jeżeli swoim niezgodnym z prawem działaniem 
wyrządzi inwestorowi szkodę. Może ponieść także konsekwencje  w 
przypadku projektanta za naruszenie praw autorskich twórcy projektu 
budowlanego.

Niesłychanie ważnym elementem odpowiedzialności prawnej  jest  
zapewnienie bezpieczeństwa  konstrukcji obiektu zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technic-
znych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wraz 
ze zmianami.(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.z późniejszymi ) Dział 
V. Bezpieczeństwo konstrukcji, a w szczególności 

§ 203, § 204, § 205, § 206.Odpowiedzialność ta spoczywająca 
głownie na projektancie konstrukcji obiektu,a na etapie użytkowania 
na osobie przeprowadzającej okresowe kontrole stanu technicznego.

Zatem można stwierdzić, że uczestnicy procesu inwestycyjnego 
,użytkownicy, właściciele nieruchomości, osoby pełniące samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie ,jak również wszystkie oso-
by wykonujące jakąkolwiek działalność  związaną z budownictwem  
mogą w różnoraki sposób odpowiadać za naruszenia prawa,  brak 
należytej staranności, czy też inne nieprawidłowości.

Naruszeniem prawa jest również zaniechanie, brak reakcji, brak 
skutecznego działania w przypadku stwierdzenia zagrożenia bez-
pieczeństwa budynku, budowli ,instalacji, szczególnie ,kiedy osoby 
posiadające stosowne uprawnienia pozostają obojętne na zagrożenia. 
Ponad wszystko, tak jak winnych zawodach osoby posiadające up-
rawnienia budowlane nie pełnią tych obowiązków w czasie godzin 
pracy, ale  muszą reagować na wszelkie  zagrożenia ,a zasady etyki 
zawodowej obowiązują cały czas. 
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4. Odpowiedzialność prawna w budownictwie.

Podstawa prawna w zakresie odpowiedzialności prawnej jest 
niezwykle obszerna i w zasadzie zawiera wszelkie ustawy, roz-
porządzenia, normy, warunki techniczne występujące na przestrzeni 
lat, gdyż właściwa ocena odpowiedzialności prawnej wymaga w wie-
lu przypadkach znajomości wielu nieobowiązujących już przepisów. 
Szczególnie ,gdy ocenie podlegają zdarzenia i obiekty realizowane w 
czasie obowiązywania innych przepisów współczesnych dla obiektu. 
W załączniku zamieszczono wykaz wszystkich ustaw, rozporządzeń 
i przepisów.

Podstawowe ustawy i przepisy prawne:
  
1. Kodeks Karny
2. Kodeks Wykroczeń
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 

1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1974 

nr 24 poz. 141 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiąz-

kowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 
nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. 
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
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cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 
2003 nr 220 poz. 2174)

7. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 
2001 nr 5 poz. 42 z późn. zm.)

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 
nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie - wraz ze zmianami.(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 
r.z późniejszymi )  a w szczególności Dział V.Bezpieczeństwo 
konstrukcji

§ 203. 
Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane 

i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać 
w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:  
    

1. zniszczenia całości lub części budynku, 
2. przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
3. uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego 

wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów 
konstrukcji,

4. zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonal-
nym do jego przyczyny.

§ 204.
1. Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewnia-

jące nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz 
stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym 
z jego elementów i w całej konstrukcji.

2. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli 
konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi zna-
jdujących się w budynku oraz w jego pobliżu, a także zniszc-
zenie wyposażenia lub przechowywanego mienia.
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3. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za 
przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące kon-
strukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji 
budynku nie mogą wystąpić:

• lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujem-
nie wpływać na przydatność użytkową, trwałość i wygląd 
konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej niekon-
strukcyjnych części budynku,

• odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na 
wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową, włączając w 
to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń, oraz usz-
kodzenia części niekonstrukcyjnych budynku i elementów 
wykończenia,

• drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia 
budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych przed-
miotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji, o których mowa w ust. 1, 
uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim 
Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu 
budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa 
użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 
użytkowania. 
W zakresie stanów granicznych przydatności do użytkowania 
budynków projektowanych na terenach podlegających wpływom 
eksploatacji górniczej, wymaganie określone w ust. 4 nie doty-
czy tych odkształceń, uszkodzeń oraz drgań konstrukcji, które 
wynikają z oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą.                                                                       
Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznac-
zonymi do przebywania znacznej liczby osób, takie jak: hale wid-
owiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, handlowe, dworcowe 
powinny być wyposażone, w zależności od potrzeb, w urządzenia 
do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa kon-
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strukcji, takich jak: przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia 
w konstrukcji.

§ 205. Na terenach podlegających wpływom eksploatacji gór-
niczej powinny być stosowane zabezpieczenia konstrukcji budynków, 
odpowiednie do stanu zagrożenia, wynikającego z prognozowanych 
oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą, przez które ro-
zumie się wymuszone przemieszczenia i odkształcenia oraz drgania 
podłoża.

§ 206. 
1. W przypadku, o którym mowa w § 204 ust. 5, budowa po-

winna być poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu obiektu 
istniejącego, stwierdzającego jego stan bezpieczeństwa i 
przydatności do użytkowania, uwzględniającą oddziaływania 
wywołane wzniesieniem nowego budynku.

2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana 
przeznaczenia budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą 
techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uw-
zględnieniem stanu podłoża gruntowego.
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5. Obowiązki projektanta inżyniera 
budownictwa na podstawie ustawy Prawo 

budowlane.

Projektant konstrukcji budowlanych ma za zadanie, na podstawie 
projektu architektonicznego i przy współpracy z architektem zapro-
jektować konstrukcję budynku zgodnie z najnowszą wiedzą tech-
niczną oraz obowiązującymi Polskimi Normami. To właśnie projek-
tant konstrukcji  odpowiada później wraz  z kierownikiem budowy za 
bezpieczeństwo ludzi użytkujących jego konstrukcję. 

Bezpieczeństwo konstrukcji to podstawowa przesłanka dz-
iałalności projektowej i realizacyjnej projektanta konstrukcji,  kie-
rownika budowy,  inspektora nadzoru inwestorskiego,  kierownika  
robót i w myśl Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie - wraz ze zmianami.(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.z 
późniejszymi   to ,że budynki i urządzenia z nimi związane powin-
ny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia 
mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prow-
adziły do zniszczenia całości lub części budynku, a przemieszcze-
nia i odkształcenia nie przekraczały dopuszczalnych. 

Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające 
nie przekroczenie stanów granicznych nośności(SGN) oraz stanów 
granicznych przydatności do użytkowania (SGU) i przejściowych 
stanów granicznych(PSGU) ,tak jak w przypadku oddziaływań 
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typu parasejsmicznego ,oddziaływań wynikających z eksploatacji 
górniczej w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany 
graniczne nośności SGN  uważa się za przekroczone, jeżeli kon-
strukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się 
w budynku oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub 
przechowywanego mienia natomiast stany graniczne przydatności 
do użytkowania SGU uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania 
użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, 
że w konstrukcji budynku nie mogą wystąpić lokalne uszkodzenia, 
w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydat-
ność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także 
przyległych do niej nie konstrukcyjnych części budynku,

Nie mogą w poszczególnych elementach konstrukcji obiektu ,czy 
też elementach wykończeniowych wystąpić odkształcenia lub prze-
mieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przy-
datność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn 
i urządzeń, oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku 
i elementów wykończenia,Nie dopuszczalne jest również wystąpi-
enie  drgań dokuczliwych dla ludzi lub powodujących uszkodzenia 
budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, 
a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
Należy również spełnić wszelkie warunki bezpieczeństwa  konstruk-
cji, projektując ją w taki sposób by odpowiadała wszelkim normom  
,warunkom technicznym, instrukcjom dotyczącym projektowania i 
obliczania konstrukcji. 

Wznoszenie  budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu 
budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa 
użytkowników sąsiednich budynków, budowli, instalacji lub prow-
adzić do  obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

W zakresie stanów granicznych przydatności do użytkowania 
budynków projektowanych(SGU) na terenach podlegających wpły-
wom eksploatacji górniczej, budynki, budowle ,konstrukcje należy 
zabezpieczyć na wszelkie oddziaływania powodujące uszkodzenia 
,drgania konstrukcji, odkształcenia, które wynikają z oddziaływań 
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powodowanych eksploatacją górniczą. 

Budynki użyteczności publicznej ,budynki miejskie jak hale wid-
owiskowe, wystawowe, targowe, handlowe powinny być wyposażone 
w systemy stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa 
konstrukcji czyli przemieszczeń, odkształceń naprężeń konstrukcji w 
celu stałego monitorowania stanu bezpieczeństwa.

Na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej 
powinny być stosowane zabezpieczenia konstrukcji budynków, 
odpowiednie do stanu zagrożenia, wynikającego z prognozowanych 
oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą, przez które ro-
zumie się wymuszone przemieszczenia i odkształcenia oraz drgania 
podłoża.

W przypadku skomplikowanych warunków lokalizacyjnych 
,modernizacji, przebudowy istniejącego budynku  etap projektowa-
nia powinen być poprzedzony ekspertyzą techniczną stanu obiektu 
istniejącego, stwierdzającego jego stan bezpieczeństwa i przydatności 
do użytkowania, uwzględniającą oddziaływania wywołane wzniesie-
niem nowego budynku.Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz 
zmiana przeznaczenia budynku powinny być poprzedzone eksper-
tyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, ze szcze-
gólnym  uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (art. 4, art. 5 ust. 
1, art. 18 ust. 1 i 3, art. 20) do podstawowych obowiązków projek-
tanta należy:

• opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z 
ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, wymaganiami ustawy, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej;

Wymóg sporządzenia projektu budowlanego zgodnie ze wskaza-
nymi wyżej wytycznymi jest najważniejszym obowiązkiem pro-
jektanta. Projektant zobligowany jest do przestrzegania przepisów 
prawa przy wykonywaniu czynności zawodowych - projektowaniu. 
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Nie może zatem zaprojektować budynku tylko i wyłącznie na pod-
stawie swojej wizji lub tez wizji inwestora. Musi przy projektowaniu 
uwzględnić przede wszystkim ustalenia miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego. Wiąże się to m.in. z obowiązkiem 
zapewnienia przez projektanta odpowiedniego usytuowania obiektu 
na działce budowlanej. W przypadku braku miejscowego planu pro-
jektant jest związany odpowiednimi aktami indywidualnymi - tymi, 
które dotyczą projektowanej inwestycji.

Ponadto, wiążące dla projektanta są ustalenia decyzji o środow-
iskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko, a także postanowienia pozwole-
nia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 marcia 1991 r. o obszarach 
morskich RP i administracji morskiej.

• zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu 
projektu osób mających uprawnienia budowlane do projek-
towania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoor-
dynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań 
projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w 
przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pro-
cesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego 
obiektu budowlanego;

W przypadku konieczności połączenia specjalności z wielu 
dziedzin ostateczny kształt projektu jest oczywiście dziełem wielu 
osób, co ma miejsce zwłaszcza przy bardziej skomplikowanych zam-
ierzeniach inwestycyjnych. W takich sytuacjach należy wyznaczyć 
głównego projektanta, na którym spoczywa odpowiedzialność za 
projekt budowlany jako całość, bez względu na to, ilu występuje 
innych projektantów - autorów poszczególnych części składowych 
projektu. 

• opracowanie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, która jest następnie uwzględniana 
w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzanym 
przez kierownika budowy;
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• uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń 
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z prze-
pisów;

Ze względu na fakt, iż zakres koniecznych opinii, uzgodnień i 
sprawdzeń zależy od lokalizacji, przeznaczenia i rodzaju obiektu lub 
robót budowlanych, nie jest możliwe uniwersalne jego określenie.

Stwierdzenie, jakie opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań 
projektowych są niezbędne w przypadku konkretnej inwestycji 
wymaga analizy przepisów szczególnych powszechnie obowiązują-
cych (np. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), jak 
również analizy charakteru i przeznaczenia tej inwestycji, a także 
innych uwarunkowań lokalnych. Jako przykład przepisów, z których 
wynika zakres opinii, uzgodnień i sprawdzeń można wskazać prze-
pisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy czy przepisy przeciw-
pożarowe. sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumen-
tacji technicznej;

Powyższa dokumentacja będzie sporządzana przez projektan-
ta w przypadku zastosowania w obiekcie budowlanym wyrobów 
budowlanych wykonanych według indywidualnej dokumentacji 
technicznej, sporządzonej przez niego lub z nim uzgodnionej, dla 
których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność 
wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.

wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań;

W orzecznictwo sądowym zawarte są  stwierdzenia, iż „to na 
projektancie, a nie na organie administracji architektoniczno-budow-
lanej spoczywa odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania techniczne 
wyrok . WSA w Warszawie z 25.3.2004 r., IV SA 4151/02..

W świetle powyższego projektant zobowiązany jest do złożenia 
wyjaśnień, które najczęściej będą kierowane od organów adminis-
tracyjnych. Na tym tle bardzo często rodzi się odpowiedzialność po 
stronie projektanta wobec inwestora za zbyt wydłużony termin za 
uzyskanie pozwolenia na budowę. 

• sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub 
właściwego organu w zakresie: 
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• stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgod-
ności realizacji z projektem

• uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamien-
nych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych 
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestor-
skiego;

Należy wyraźnie odróżnić nadzór autorski  sprawowany przez 
projektanta będącego autorem projektu od  nadzorowania prac , 
który polega na tych samych czynnościach co nadzór autorski, ale 
sprawowany jest przez innego projektanta.

Projektant nie może się uchylić od tego obowiązku pod rygorem 
odpowiedzialności zawodowej.

• zapewnienie sprawdzenia projektu architektoniczno-budow-
lanego pod względem zgodności z przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, przez osobę mającą uprawnienia 
budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 
specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego;

Obowiązek ten odsyła do przepisów szczególnych, które okreś-
lają organy posiadające wspomniane uprawnienia dla prawidłowego 
sprawdzenia projektu, chociażby: ustawa o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami, ustawa Prawo wodne, ustawa Prawo ochrony 
środowiska, ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy i wielu innych. 

• dołączenie do projektu budowlanego oświadczenia o jego 
sporządzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej;

Projektant oraz sprawdzający zobowiązani są sporządzić 
powyższe oświadczenia we własnym zakresie oraz opatrzyć je 
własnym podpisem. Powinno ono zostać dołączone do projektu 
budowlanego jako załącznik.

Brak takiego oświadczenia skutkuje uznaniem przez organ ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej, że obowiązek sprawdzenia 
projektu nie został należycie wykonany, co w konsekwencji prowadzi 
do nałożenia na inwestora obowiązku usunięcia tej nieprawidłowości 
w oznaczonym terminie, w drodze postanowienia. Po bezskutec-
znym upływie terminu określonego w postanowieniu organ wydaje 
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decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia 
na budowę. 

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, projektant jest także zobowiązany do: 

 zamieszczenia na stronie tytułowej projektu budowlanego 
spisu zawartości obiektu wraz z wykazem załączonych do projektu 
wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub 
opinii, w tym specjalistycznych, oraz stosownie do potrzeb oświad-
czeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw 
energii, wody, ciepła i gazu wraz z warunkami przyłączenia do sieci.

Projektant dysponuje następującymi uprawnieniami:

1. możliwość wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w 
dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

2. żądanie wpisu do dziennika budowy wstrzymania robót 
budowlanych w razie:

• stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia
• wykonywania robót niezgodnie z projektem
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6. Odpowiedzialnośc projektanta inżyniera 
budownictwa .

W praktyce działalności gospodarczej  szczególnie istotnym za-
gadnieniem są błędy popełnione podczas projektowania inwestycji 
,które przenoszą się na sferę wadliwości obiektu budowlanego. prow-
adzące w ekstremalnych wypadkach  do sytuacji kiedy nie będzie 
możliwości  jego użytkowania.

Obowiązki projektanta w umowie o prace projektowe.

Podstawą  prawną w zakresie realizacji umów budowlanych ,w 
tym umów  o wykonanie prac projektowych  jest Kodeks Cywilny. 
Zgodnie z art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmują-
cy zamówienie zobowiązuje się do wykonania  dzieła, a zamawi-
ający do zapłaty wynagrodzenia.Zatem dzieło zgodnie z aktualnie 
obowiązującym interpretacjami  to rezultat pracy ludzkiej, wyko-
nawcy dzieła charakteryzujący się następującymi cechami:

• rezultat ten musi być z góry określony,
• rezultat ten musi mieć charakter przyszły,
• może mieć charakter materialny lub niematerialny,
• zawsze jednak musi być ucieleśniony w nośniku materi-

alnym, nawet jeśli samo dzieło per se ma charakter nie- 
materialny.
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Projekt budowlany spełnia w pełni definicję dzieła  bo:

• projekt budowlany jest  rezultatem pracy ludzkiej.
• rezultat prac  projektowych  jest z góry określony ,a  zamawi-

ający posiada wiedzę  na temat  celu inwestycyjnego.
• projekt jest wynikiem wykonania zobowiązania projektan-

ta z umowy o prace projektowe ma charakter przyszły.

Projekt budowlany ma w części charakter materialny, jak 
również  niematerialny i podlega ochronie prawnej zgodnie 
z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgod-
nie z art. 1 ust.2 pkt.6 tej ustawy, przedmiotem prawa au-
torskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o in-
dywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek posta-
ci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyraże-
nia (utwór), w szczególności  zaś przedmiotem prawa autor-
skiego są utwory architektoniczne, architektoniczno-urbani-
styczne i urbanistyczne.

Przedmiotem prawa autorskiego są również projekty konstrukcy-
jne, technologiczne, instalacyjne wykonywane przez projektanta in-
żyniera budownictwa pełniącego samodzielną funkcję techniczną w 
budownictwie.
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7. Obowiązki projektanta w zakresie ustawy 
Prawo Budowlane.

Zgodnie z art. 20 ww. ustawy do podstawowych obowiąz-
ków projektanta należy:

• opracowanie projektu budowlanego w sposób zgod-
ny z wymaganiami ustaw, przepisów, procedur oraz zasa-
dami wiedzy technicznej;

• zapewnien ie ,  w raz ie  pot rzeby,  udz ia ł u w opra-
cowan iu  projek t u  osób pos iadając ych upraw n ie-
n i a  budowl a ne  do  p ro j ek tow a n i a  w  o dp ow ie d-
niej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie tech-
niczne wykonanych przez te osoby opracowań projek-
towych, zapewniające uwzględnienie zawartych w prze-
pisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pro-
cesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowane-
go obiektu budowlanego;

• spor z ądz en ie  in for mac j i  dot ycz ące j  bezpiecz eń-
stwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projek-
towanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie-
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

• uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i spraw-
dzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikają-
cym z przepisów;

• wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i za-
wartych w nim rozwiązań;

• sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub 
właściwego organu w zakresie:
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1. st w ierdzania w toku w ykony wania robót budow-
lanych zgodności realizacji z projektem, 

2. uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zami-
ennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgło-
szonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzo-
ru inwestorskiego; 

• projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projek-
tu architektoniczno-budowlanego pod względem zgod-
ności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pro-
jektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 
rzeczoznawcę budowlanego.

Umowę o prace projektowe  to typowa umowa o dzieło regu-
lowana przepisami kodeksu cywilnego, związana z przepisami ustawy 
Prawo budowlane,zatem odpowiedzialność wynikająca z umowy jest 
ściśle określona Prawem Budowlanym , przepisami, rozporządzenia-
mi z nim związanymi.
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8. Odpowiedzialność cywilna projektanta 
wobec zamawiającego za wady fizyczne 

dokumentacji projektowej

Projektant podlega on  odpowiedzialności  zawodowej, dyscy-
plinarnej i karnej czyli publiczno-prawnej), z drugiej zaś odpow-
iedzialności cywilnej z tytułu niewykonania bądź nienależytego 
wykona nia umowy o prace projektowe (art. 471 k.c.), odpow-
iedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji czy też nawet z czy-
nu niedozwolonego (art. 415 i następne k.c.).

Odpowiedzialność  projektanta wynikać może  z powodu  istnie-
nia wad  dokumentacji  projektowej między innymi:

• zmniejszeniu użyteczności obiektu w stosunku do ustal-
onych oczekiwań zamawiającego;

• n iezgodnośc i  roz w iąza ń z  us ta lony mi  wa r unk a-
mi zabudowy i zagospodarowania terenu;

• niekompletności,
• wadliwości projektów branżowych,błedów w obliczeniach ;  
• niezgodności proponowanych rozwiązań z obowiązują-

cymi przepisami bądź zasadami wiedzy technicznej.

Do odpowiedzialności za wady projektów budowlanych zasto-
sowanie znajdują  przepisy o rękojmi przy sprzedaży.Rękojmią ob-
jęte są wady ukryte, wady jawne powinny zostać wychwyco-
ne na etapie odbioru projektu. Taką wadą, na którą inwestor, nie 
będący przecież z reguły specjalistą, powinien zwrócić uwagę podczas 
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odbioru projektu jest niezgodność wykonanego projektu z założenia-
mi przekazanymi przez inwestora, wszelkie niezgodności projektu 
z założeniami przekazanym przez inwestora możliwe do stwierdzenia 
przez człowieka nie będącego profesjonalistą gołym okiem, powinny 
zostać stwierdzone przy odbiorze i de facto powodować odmowę od-
bioru takiego dzieła przez inwestora.

Ponieważ projekt stanowi plan każdej inwestycji i okresla wszelkie 
jej koszty w przypadku skomplikowanych inwestycji inwestor powin-
ien zlecić wyspecjalizowanej jednostce lub niezależnemu rzeczoznaw-
cy sprawdzenie projektu.Wadliwość dokumentacji jest jedną z pod-
stawowych problemów każdej inwestycji na etapie realizacji.

Projekt jest   etapem pośrednim w powstawaniu obiektu budow-
lanego ,czyli uzyskania dalszego celu ,zatem wady dokumentacji pro-
jektowej mają znaczący wpływa  na inwestycję.

Wadliwość dokumentacji projektowej to w konsekwenc-
ji wadliwość obiektu budowlanego, który zostanie wykonany w opar-
ciu o wadliwą dokumentację.

Wady projektu może nastąpić na różnych etapach proce-
su inwestycyjnego:

1. Przed rozpoczęciem budowy

• wadliwość dokumentacji projektowej spowoduje nieuzys-
kanie pozwolenia na budowę, będzie tak choćby w sy-
tuacji, gdy projekt budowlany jest niezgodny z ustalo-
nymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu 
lub innymi wymaganiami procedur administracyjnych i prawa 
budowlanego;

• stwierdzenie przed rozpoczęciem robót przez  uczestników 
procesu inwestycyjnego istotnych wad projektu.

2. Podczas wykonywania robót budowlanych
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• uczestnicy procesu inwestycyjnego  podczas wykonywania 
robót stwierdzają, że projekt jest niezgodny z obowiązującymi 
przepisami bądź z zasadami wiedzy technicznej.

3. Po zakończeniu realizacji obiektu budowlanego
• po zbudowaniu obiektu zgodnie z projektem i dopie-

ro na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie  
stwierdzenie wadliwości projektu, konieczność  dokona-
nia zmian w dokumentacji i w obiekcie i brak  możliwoś-
ci uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu;

• stwierdzenie wad projektu po wybudowaniu obiek-
tu nie zmniejszą komfort korzystania z obiektu.

Wady projektu wykryte przed rozpoczęciem budowy

Wady projektu stwierdzone przed rozpoczęciem inwestycji  nie 
stanowią  dla inwestora i wykonawcy poważnych konsekwencji. Zgod-
nie Kodeksem Cywilnym  art. 637 k.c., inwestor  żąda  usunię-
cia wad w wyznaczonym przez inwestora terminie. Termin ten nie 
może być wyznaczony dowolnie, musi uwzględniać nakład pracy 
konieczny do usunięcia wad.

Odpowiedzialność  z tytułu rękojmi to obiektywna odpow-
iedzialność sprzedającego za wady fizyczne i prawne rzeczy, zna-
jdująca odpowiednio zastosowanie również do innych stosunków 
prawnych. 

Jeżeli wady projektu są istotne inwestor może od umowy odstąpić, 
o ile spełniona zostanie jedna z następujących przesłanek:

• wyznaczony termin upłynął bezskutecznie,
• wady nie dadzą się usunąć w ogóle ,a wręcz  uniemożliwiają 

realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentac-
ji projektowej,

• wady nie dadzą się usunąć w wyznaczonym terminie.

Z wadami istotnymi mamy do czynienia wtedy, gdy wada powodu-
je, że dzieło jest niezdatne do celu określonego w umowie czyli 
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według sporządzonej dokumentacji projektowej nie da się wybudować 
zamierzonego obiektu budowlanego, czy to z powodów for-
malnych, czy merytorycznych.

Jeżeli zaś wady nie są istotne, inwestor może żądać obniżenia 
wynagrodzenia projektanta, również o ile zostanie spełniona jed-
na z przesłanek wyliczonych wyżej.

Warunkiem  skutecznego  dochodzenia  uprawnień  z  tytułu  
rękojmi  jest  zawiadomienie  wykonawcy  o  wadzie w termin-
ie 1 miesiąca od jej ujawnienia.

Niezależnie od powyższych uprawnień w razie powsta-
nia po stronie zamawiającego szkody pozostającej w związ- 
ku przyczynowym z wadami dokumentacji projektowej, up-
rawniony jest on do żądania w oparciu o art. 566 k.c. odszko-
dowania.

Mając na względzie specyfikę dzieła, jakim jest pro-
jekt budowlany, zaryzykować można stwierdzenie, że wady 
uniemożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę zazwy-
czaj będą istotne i usuwalne. W przypadku innych wad st-
w ierdzonych na t y m etapie  zaz w yczaj  będz iemy mie-
l i  d o  c z y n i e n i a  z  w a d a m i  o  c h a r a k t e r z e  n i e i s t o t-
nym, choć oczy wiśc ie n ie można w yk luczyć wad sub-
iektywnie istotnych z punktu widzenia danego inwestora.

Czy do obowiązków  wykonawcy należy sprawdzenie dostarczonej 
mu dokumentacji  projektowej  również pod względem jej poprawn-
ości, w szczególności zaś zgodności z przepisami techniczno-budow-
lanymi i zasadami wiedzy technicznej ?. Wykonawca może taki 
obowiązek na siebie wziąć na mocy umowy zawartej z inwestorem,-
jednak w sytuacji, gdy taki obowiązek nie wynika wprost z umowy 
zawartej z inwestorem, wydaje się, że nie ciąży on na wykonawcy z 
mocy samego prawa. Takie też stanowisko wyraża Sąd Najwyższy, 
stwierdzając, że wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego 
sprawdzania dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad. Wyko-
nawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować spec-
jalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umi-
eć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym pro-
jektem oraz zasadami wiedzy technicznej..
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Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 k.c. na-
le ż y  rozumieć  w ten  sposób,  ż e  musi  on  n iez w łocz-
nie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji 
na podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja do-
starczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwe-
go. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sy-
tuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczo-
nej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu 
projektowania.

Jeżeli wykonawca stwierdził bądź przy zachowaniu wymaga-
nej od niego staranności powinien stwierdzić, że projekt, któ-
ry realizuje bądź ma realizować, nie jest zgodny z zasada-
mi wiedzy technicznej, powinien jednak zawiadomić o tym fak-
cie inwestora zgodnie z art. 651 k.c..

Wady projektu wykryte podczas realizacji robót budowlanych

W praktyce realizacji  inwestycji  nader często pojawiają się istotne 
wady projektu czasem wręcz uniemożliwiające realizacji inwestycji st-
wierdzone podczas wykonywania robót budowlanych, a wymagające  
natychmiastowych działań projektanta celem ich wyeliminowania i 
nie przerywania  procesu inwestycyjnego. Odpowiedzialność  pro-
jektanta w tym przypadku jest szczególnie istotna ,gdyż powodu-
je poważne szkody i straty materialne . Konieczna jest wtedy oce-
na  stanu zaawansowania  robót budowlanych ,etapu realizacji  oraz 
opracowanie programu naprawczego  przez projektanta lub jeżeli to 
konieczne przez  rzeczoznawcę budowlanego .Ocena skutków wad-
liwości projektu    

 W zależności od stanu zaawansowania prac i tego, czy wa-
dliwość projektu dotyczy części już wykonanej, czy takiej, która 
jeszcze wykonana nie została, szkody poniesione przez inwestora 
będą różne, co za tym idzie w związku z wadami dostrzeżony-
mi na tym etapie procesu inwestycyjnego większe niż w pierw-
szym przypadku znaczenie zacznie mieć odpowiedzialność odszko-
dowawcza.
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Wady projektu wykryte po wykonaniu obiektu budowlanego

Najbardziej skomplikowana sytuacja powstanie, jeśli wady projek-
towe zostaną dostrzeżone po wykonaniu obiektu budowlanego, szc-
zególnie gdy wady te mają charakter istotny i uniemożliwia-
ją uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 

Po drugie na podstawie art. 637 k.c. inwestor – tak jak i w po-
przednio analizowanych sytuacjach ma prawo żądać od pro-
jektanta doprowadzenia projektu budowlanego do sta-
nu zgodności z prawem przewidzianych rozwiązań tech-
nicznych. W tym celu należy wyznaczyć odpowiedni ter-
min. Nawet jeśli projektant posłużył się podwykonawcą, na pod-
stawie art. 474 k.c. za jego działania lub zaniechania odpowia-
da jak za własne, zatem okoliczność ta jest z punktu widzenia inwesto-
ra obojętna.

Jeśli wada dokumentacji okaże się wadą usuwalną i projektant tę 
wadę usunie w wyznaczonym terminie, pozostaje przystąpić do po-
prawek robót budowlanych zgodnie ze zmienionym projektem. 

D o d a t k o w e  k o s z t y  z  t y m  z w i ą z a n e  w y g e n e r o w -
ane po stronie inwestora, będą mogły być dochodzone od pro-
jek ta nta  w pos tac i  odszkodowa n ia  na  pods taw ie  a r t . 
566 k.c., jeśli rękojmia za wady projektu jeszcze trwa, względ-
nie na podstawie art. 471 k.c., jeśli rękojmia już wygasła. 

W tej sytuacji na inwestorze ciąży obowiązek wykaza-
nia dokładnej wysokości poniesionej szkody, nienależytego 
wykonania zobowiązania przez projektanta i związku przyczyno-
wego  między nienależytym wykonaniem zobowiązania przez pro-
jektanta a doznaną przez inwestora szkodą. W tym mie-
j scu  na le ż y  z aznacz yć ,  ż e  je ś l i  w z w iązk u z  kon iec-
znośc ią w ykonania dodatkow ych robót oddanie obiek-
tu opóźniło się i również z tego względu inwestor poniósł sz-
kodę w t ym szkodę w postaci utraconych korzyści, sz-
koda z tego tytułu również podlega naprawieniu przy wykaza-
niu powyższych przesłanek.
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Na leż y  s t w ierdz ić ,  ż e  odpow iedz ia lność  projek tan-
ta za wady przygotowanej przez niego dokumentacji projektowej 
jest bardzo surowa, ponieważ odpowiada on nie tylko za wady tej do-
kumentacji, ale i za wszelkie wady obiektu budowlanego wybudowa-
nego według tej dokumentacji, jeżeli rzecz jasna te wady powstały w 
wyniku błędów w dokumentacji projektowej.

Rękojmia za wady fizyczne.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne zwykle wy-
gasają po upływie roku, jednakże w częsci opracowań przy-
jmuje  się, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumen-
tacji projektowej obiektu budowlanego wygasają po upływie 
trzech lat, licząc od dnia przekazania budynku lub obiektu in-
westorowi. 

Zarzuty z t y tułu rękojmi mogą być podniesione tak-
że po upływie tych terminów, jeżeli przed ich upływem zama-
wiający zawiadomił projektanta o stwierdzonej wadzie zgodnie z 
art.576 k.c. 

W  t y m  m i e j s c u  n a l e ż y  z a z n a c z y ć ,  ż e  m o ż l i -
we jest też, aby projektant udzielił inwestorowi  gwarancji jakości 
dotyczącej wykonanego przez niego projektu budowlanego, co tyl-
ko dodatkowo wzmacnia pozycję prawną inwestora, a projektanto-
wi pozwala choćby zwiększyć szanse pozyskania zlecenia.
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9. Obowiązki kierownika budowy na podstawie 
ustawy Prawo budowlane

Kierownik budowy musi wypełniać następujące obowiązki:

Protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie 
terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budow-
lanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geo-
dezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przy-
rodniczego i kulturowego;

Przekazanie terenu budowy następuje równocześnie ze sporządze-
niem i podpisaniem protokołu. Protokół jest jednym z najważnie-
jszych dokumentów jakie zostają sporządzone w procesie inwesty-
cyjnym. Należy zawsze dbać, aby wszystkie informacje zawarte w 
protokole były zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ to właśnie 
protokół stanowi podstawowy dowód w późniejszych postępowani-
ach karnych czy cywilnych. W tym miejscu warto przypomnieć jak 
prawidłowo sporządzić protokół w którym należy zamieścić  infor-
macje dotyczące faktów  kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, 
kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w 
wyniku tych czynności ustalono , jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. 

Bardzo ważne jest aby protokół został podpisany przez osoby, 
które dokonują przekazania terenu, czyli przez inwestora (bądź osobę 
przez niego upoważnioną, np. inspektora nadzoru inwestorskiego) 
oraz przez kierownika budowy osobiście, gdyż nie powinien on 
wypełniać tego obowiązku za pośrednictwem osób trzecich. Jest to o 
tyle zrozumiałe, że od momentu tego przekazania kierownik budowy 
będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia, jakie 
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mogą zaistnieć na budowie. Protokolarne przejęcie terenu jest tym 
początkowym obowiązkiem, który otwiera drogę do skutecznej re-
alizacji pozostałych obowiązków ściśle związanych z prowadzeniem 
robót budowlanych. 

Prowadzenie dokumentacji budowy;

Przez dokumentację budowy należy rozumieć pozwolenie na 
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, a w miarę potrzeby 
także rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą mon-
tażu - także dziennik montażu. Ustawowym obowiązkiem kierowni-
ka budowy jest również przechowywanie dokumentów stanowiących 
podstawę wykonywania robót budowlanych (art. 46 PrBud), a także 
udostępnianie tych dokumentów na żądanie uprawnionych organów.

Częstym błędem inżynierów jest nie prowadzenie na bieżąco do-
kumentacji, w szczególności dziennika budowy. Należy pamiętać, 
że wspomniany dziennik powinien być zapisem tego co na bieżąco 
dzieje się na terenie budowy.  Etymologia nazwy wskazuje na częs-
totliwość dokonywania wpisów, codzienne. Zapisy w nim to chrono-
logia zdarzeń na budowie.  W interesie kierownika budowy jest 
to, żeby wszystko co ma miejsce na terenie budowy znalazło swoje 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy. Wpisane tam informacje dają 
zabezpieczenie przed ewentualnymi oskarżeniami. Uzupełnienie dz-
iennika budowy „w o ostatniej chwili” często prowadzi do pominięcia 
istotnych kwestii, które mogą przyczynić się do skutecznego oskarże-
nia inżyniera.

Dziennik budowy jako dokument  urzędowy obciążony jest dom-
niemaniem prawdziwości wpisu, stąd stanowi podstawowy dowód 
zarówno postępowania  karnego jak i cywilnego. Organy samorządu 
prowadząc postępowania w ramach odpowiedzialności zawodowej 
czy dyscyplinarnej również opierają swoją pracę o ten dowód.  

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorga-
nizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w 
sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami 
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techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy;

Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie stanowi element prac 
przygotowawczych na terenie budowy. Obowiązkiem inżyniera jest 
umożliwienie geodecie dokonania wspomnianych wyżej czynności. 
Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie powyższych 
czynności poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku 
budowy. Należy jednak pamiętać, że to kierownik budowy powinien 
czuwać nad tym, czy geodeta dokonał wpisu w dzienniku. Inżynier 
nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie czynności przez geodetę 
w sposób nieprawidłowy, jednak aby uwolnić się od wszelkich kon-
sekwencji błędu geodety powinien w razie gdy ma wątpliwości co do 
prawidłowości czynności poinformować o tym geodetę i dokonać 
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy,

Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia poprzez:

• opracowywanie technicznych lub organizacyjnych założeń 
planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych 
etapów

• planowanie czasu wymaganego do zakończenia robót budow-
lanych lub ich poszczególnych etapów,

Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas 
wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zawartych w odrębnych przepisach z zakresu bezpieczeńst-
wa i higieny pracy,

Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia moż-
liwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym 
właściwego organu;

Regulacje te czynią kierownika budowy podmiotem odpowied-
zialnym za szeroko rozumiany stan bezpieczeństwa na budowie, a 
tym samym przesądzają o tym, że w pierwszej kolejności kierownik 
budowy może ponieść prawne konsekwencje uchybień w tym zakresie. 
W krańcowych przypadkach naruszenie zasad bezpieczeństwa na 
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terenie budowy może narazić kierownika budowy na oskarżenie z 
art.163 pkt..2 Kodeksu Karnego 

Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wyko-
nywania robót. Należy pamiętać, że dziennik budowy prowadzi się 
odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót. 

Obowiązek realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy nie 
jest bezwzględny. Kierownik budowy nie ma obowiązku stosować się 
do zaleceń, które są sprzeczne z prawem lub z zasadami wiedzy tech-
nicznej. Oznacza to, że jeżeli np. inwestor zleci kierownikowi budowy 
aby ten użył niewłaściwych materiałów, co w efekcie może prowadzić 
do zawalenia się budowanego budynku, kierownik może odmówić.  
W przypadku gdy kierownik budowy odmawia wykonania takiego 
zalecenia, ma obowiązek ustosunkowania się do tego zalecenia po-
przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy.

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 komi-
nowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlane-
go,

Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim 
wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach 
odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

Przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozw-
olenia na budowę i przepisami oraz oświadczenie o doprowadzeniu 
do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lo-
kalu;
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Obowiązek ten jest zwieńczeniem pracy kierownika budowy w 
trakcie procesu budowlanego. Oświadczenie to inwestor zobowiąza-
ny jest dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 
budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Kierownik budowy dysponuje również pewnymi uprawnieniami:

• występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projek-
towych uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeńst-
wa lub usprawnienia procesu budowy,

• możliwość ustosunkowania się w dzienniku budowy do za-
leceń w nich zawartych.
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10. Odpowiedzialność karna na podstawie 
Prawa Budowlanego.

     Podstawowym aktem prawnym regulującym przebieg procesu 
budowlanego, prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, 
zagadnienie dotyczące użytkowania i utrzymania obiektów budow-
lanych, jak również zasady działania organów administracji publicznej 
jest ustawa z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. Zawiera ona także 
rozdział zawierający przepisy karne przewidujące odpowiedzialność 
karną za naruszenia norm administracyjnych związanych z proce-
sem budowlanym. W art. 90-91a stypizowane zostały przestępstwa 
budowlane, zaś w art. 92 i 93 wykroczenia budowlane. Podmiotem 
przestępstw i wykroczeń może być, co do zasady, profesjonalny ucze-
stnik procesu budowlanego, a także inwestor, właściciel lub zarządca 
obiektu budowlanego. Stwierdzić można niniejszym, że poszczególni 
uczestnicy procesu budowlanego ponoszą odpowiedzialność za nied-
opełnienie lub nienależyte wypełnienie obowiązków wynikających z 
ustawy Prawo budowlane.

Mając na uwadze zagrożenia, jakie mogą wystąpić przy realizacji 
robót budowlanych i skutki, jakie mogą z tego wynikać, ustawa – Pra-
wo budowlane zawiera przepisy karne w przypadku:

• samowoli budowlanej,
• udaremnienia czynności organów,
• wykonywania samodzielnych funkcji technicznych bez up-

rawnień,
• niewłaściwego użytkowania obiektu budowlanego. 
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Budowanie bez wymaganego pozwolenia na budowę może:

• skutkować decyzją nakazującą rozbiórkę obiektu budowlane-
go,

• narazić inwestora na wysokie kary finansowe związane z opłatą 
legalizacyjną oraz na wysokie koszty związane z usunięciem 
nieprawidłowości oraz ze wstrzymaniem robót realizowanych 
bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

 
Właściwy organ w przypadku wykonywania robót budowlanych, po-

mimo wstrzymania ich wykonania w drodze postępowania, nakazuje roz-
biórkę części obiektu budowlanego wykonanego po doręczeniu postępowa-
nia, albo doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu poprzedniego. 
 
Niezależnie od źródła finansowania inwestycji budowlanej, wykony-
wanie robót budowlanych bez decyzji pozwolenia na budowę lub bez 
wymaganego zgłoszenia wiąże się ze stratą w mieniu społecznym, 
stąd osoba odpowiedzialna za realizację robót budowlanych bez 
pozwolenia na budowę lub wymaganego zgłoszenia podlega grzy-
wnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. 
Do osób odpowiedzialnych za taki stan można zaliczyć: kierownika in-
westora, kierownika wykonawcy, a także kierownika budowy, kierown-
ika robót, któremu prawo zabrania podjęcia robót budowlanych bez pra-
womocnej decyzji pozwolenia na budowę lub wymaganego zgłoszenia. 
Kierownik budowy może być również narażony na karę dyscyplinarną, 
kiedy sąd zawiadomi o nakazie rzecznika dyscypliny zawodowej. 
 
Grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do roku podlega osoba, która:

• udaremnia określone ustawą czynności właściwego organu,
• wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, 

nie posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych lub 
prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie.
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 Bardzo wysoką karę grzywny, organ nadzoru budowlanego może 
nałożyć na osobę prawną lub fizyczną, która:

• użytkuje obiekt budowlany w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz utr-
zymuje obiekt budowy w nienależytym stanie technicznym i 
estetycznym, dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego 
właściwości użytkowej i sprawności technicznej.

 Dla zapewnienia właściwego użytkowania obiek-
tu budowlanego powinien być on w czasie użytkowan-
ia poddawany kontrolom okresowym przez osoby posiada-
jące uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 
Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy 
dotyczące jego stanu technicznego oraz projekty i dokumentac-
ja techniczna robót wykonywanych w obiekcie w toku jego użyt-
kowania powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. 
Właściwy organ nadzoru budowlanego może w drodze decyzji naka-
zać usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości obiektu budowlanego. 
W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na 
celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia właściwy or-
gan zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budow-
lanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających. 
Osoba dokonująca kontroli (uprawniona do wykonywan-
ia samodzielnych funkcji w budownictwie) jest obowiązana 
niezwłocznie przekazać kopię protokołu z kontroli do właściwe-
go organu. Niewykonanie tego obowiązku albo zwłoka w jego 
przekazaniu może upoważnić organ nadzoru do zawiadomienia 
rzecznika dyscypliny zawodowej o naruszeniu przez kontrolu-
jącego, niespełnienia lub spełniania niedbale jego obowiązków. 
 
Karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzy-
wny podlega osoba, która:

1) w razie katastrofy budowlanej nie dopełnia obowiązku
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• zorganizowania doraźnej pomocy poszkodowanemu i 
przeciwdziałania rozszerzeniu się skutków katastrofy,

• zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmianami 
uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania wyjaśnia-
jącego przez właściwy organ nadzoru budowlanego,

2) niezwłocznie nie zawiadomiła o katastrofie właściwego orga-
nu prokuratury i policji, inwestora, inspektora nadzoru inwestor-
skiego i projektanta, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy, 
oraz innych organów lub jednostek organizacyjnych zaintereso-
wanych przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych 
przepisów,

3) utrudnia określone ustawą czynności właściwych organów.
Takiej samej karze podlega osoba, która, pomimo zasto-

sowania środków egzekucji administracyjnej, nie stosuje się 
do wydanych na podstawie ustawy decyzji właściwego organu. 
 
Karze grzywny podlega osoba, która:

1. przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w 
sposób rażący nie przestrzega przepisów art.5 ustawy – Pra-
wo budowlane,

2. przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby 
naruszające przepisy art.10 ustawy,

3. dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego częś-
ci bez pozwolenia lub wymaganego zgłoszenia rozbiórki 
obiektu lub jego części,

4. przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane
• bez uprzedniego zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia 

robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na 
budowę,

• bez wyznaczenia przez inwestora na kierownika budowy/
robót osób posiadających uprawnienia budowlane w odpow-
iedniej specjalności (i objęcia przez te osoby kierownictwa i 
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nadzoru nad robotami oraz dokonania czynności opisanych 
w art.42 ust.2 ustawy),

5. dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wody, ciepła 
lub gazu bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgło-
szenia,

6. 6) wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ust-
aleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniach/
zgłoszeniach na budowę lub rozbiórkę, bądź istotnie odbie-
gające od zatwierdzonego projektu,

7. nie prowadzi określonych przepisami kontroli obiektu,
8. nie gromadzi i nie przechowuje dokumentacji projektowej w 

obiekcie w toku jego użytkowania, protokołów z okresowych 
kontroli lub nie prowadzi książki obiektu budowlanego,

9. nie przesyła protokołu z kontroli do właściwego organu,
10. użytkuje obiekt budowlany w sposób niezgodny z jego 

przeznaczeniem,
11. nie udziela organowi nadzoru informacji związanych z 

prowadzeniem robót, przekazaniem obiektu budowlane-
go do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu 
budowlanego,

12. nie udostępnia organowi nadzoru świadectw jakości wy-
robów wbudowanych do obiektu.

 
Z wykazu powyższych wykroczeń wynika, że zasadniczą część in-
formacji zobowiązani są przekazać: projektant, kierownik budowy i 
inspektor nadzoru inwestorskiego, co może skutkować wnioskiem o 
ukaranie dyscyplinarne tych osób, po uprawomocnieniu się wyroku 
sądowego.Orzekanie o karze aresztu i grzywny następuje na podst-
awie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



66

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



67

11. Przestępstwa budowlane.

Przestępstwa zamieszczone w ustawie Prawo budowlane można 
na podstawie grożących za nie kar podzielić na trzy grupy. 

Do grupy pierwszej, okreslonek  w art. 90, należą dwa rodzaje 
przestępstw:

• samowola budowlana, polegająca na prowadzeniu robót 
budowlanych bez formalnej zgody właściwego organu admin-
istracji,

• prowadzenie robót budowlanych w sposób mogący spowodować 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie 
środowiska.

Są to przestępstwa zagrożone grzywną, karą ograniczenia wol-
ności lub pozbawienia wolności do lat 2. W związku z powyższym, 
zaliczamy je do kategorii występków. 

Podmiotem odpowiedzialnym za w/w przestępstwa może być in-
westor, inspektor nadzoru budowlanego, projektant, kierownik robót 
i kierownik budowy. 

Przestępstwa określone  w art. 90 są ścigane z urzędu, jednak do ich 
ścigania nie są powołane organy nadzoru budowlanego. Właściwym 
organem na podstawie Kodeksu postępowania karnego jest prokura-
tor. Jednakże, organ nadzoru budowlanego prowadzący postępowanie 
w sprawie samowoli budowlanej jest zobowiązany do powiadomie-
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nia prokuratora o prowadzonym postępowaniu. Niedopełnienie tego 
obowiązku może skutkować odpowiedzialności karną osoby, która 
zaniechała temu obowiązkowi. 

Druga grupa przestępstw, podlegających karze grzywny, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, obejmuje 
udaremnienie czynności organów nadzoru budowlanego oraz wyko-
nywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez posi-
adania odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywa-
nia tej funkcji (art. 91). 

Pierwszy przypadek odnosi się do sytuacji, gdy z przyczyn tech-
nicznych, organizacyjnych lub innych kontrola powinna nastąpić w 
danym czasie i miejscu, jednak w wyniku działań jakiejś osoby, nie 
doszła do skutku. Jeżeli organ zamierza przeprowadzić określone 
czynności związane z istniejącym obiektem budowlanym lub trwającą 
budową, a kontrolujący zmierza do uniemożliwienia tych czynności 
lub sprawia, że nie będą one mogły być przeprowadzone w przyszłoś-
ci, dopuszcza się przestępstwa z art. 91.

Drugi występek zamieszczony w art. 91 polega na nielegalnym 
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

Przestępstwa tego dopuszcza się ten, kto wykonuje samodzielne 
funkcje techniczne nie posiadając odpowiednich uprawnień budow-
lanych. Będą to osoby, które nie posiadają żadnych uprawnień, jak i 
osoby posiadające uprawnienia, ale wykonujące samodzielne funkc-
je techniczne, których zakres przekracza posiadane uprawnienia lub 
w innej specjalności niż specjalność, w której uprawnienia zostały 
im nadane. Przepis powyższy narusza również osoba, które posia-
da odpowiednie uprawnienia, jednak nie jest wpisana do centralnego 
rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego i nie należy do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. 

Do ostatniej, trzeciej grupy zaliczamy tylko jedno przestępst-
wo. Jest to mianowicie, naruszenie obowiązku utrzymania obiek-
tu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkowan-
ie obiektu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami lub 
niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlane-
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go (art. 91).Sprawca tego przestępstwa podlega grzywnie nie mnie-
jszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku. 
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12. Wykroczenia budowlane.

     Pierwszym przepisem tworzącym katalog wykroczeń w Prawie 
budowlanym jest art. 92. Karą grożącą za popełnienie każdego z za-
wartych w nim czynów jest kara aresztu, kara ograniczenia wolności 
albo kara grzywny. Kara aresztu wymierzana jest w dniach – najkrócej 
może trwać 5 dni, najdłużej 30 dni (art. 19 kw). Kara ograniczenia 
wolności trwa 1 miesiąc, natomiast grzywna wynosi od 20 zł do 5 
tysięcy złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej. (art. 20 § 1 i art. 24 
§ 1 Kodeksu wykroczeń).

Odpowiedzialności karnej na podstawie tego przepisu podlegają 
sprawcy następujących wykroczeń:

• nie zorganizowanie w przypadku katastrofy budowlanej 
doraźnej pomocy poszkodowanym i  nie przeciwdziałanie 
rozszerzaniu się skutków katastrofy,

• nie zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmianami 
uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania wyjaśniające-
go w sprawie katastrofy,

• nie zawiadomienia o katastrofie podmiotów wskazanych w 
art. 75 ust 1 pkt 3 (m.in. prokuratora i Policję, inwestora, ins-
pektora nadzoru inwestycyjnego),

• nie usunięcie stwierdzonych uszkodzeń lub usterek mogących 
spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi, mienia lub środow-
iska,

• utrudnianie czynności właściwych organów,
• nie stosowanie się do decyzji właściwych organów,

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Wykroczenia budowlane.

72

     Pozostałe wykroczenia naruszające Prawo budowlane zostały za-
warte w artykule 93. Osobami, które mogą ponieść odpowiedzialność 
na podstawie tego przepisu, są ustawowi uczestnicy procesu budowla-
nego, a także osoby zaangażowane w wykonanie robót budowlanych, 
użytkowanie obiektów budowlanych oraz dostawcy mediów narusza-
jący art. 45 ustawy. Wszystkie wykroczenia wymienione w przepisie 
art. 93 zagrożona są karą grzywny, wymierzaną w granicach od 20 do 
5000 złotych. Dodatkowo pracownicy organów nadzoru budowlane-
go są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
w maksymalnej wysokości 500zł. 

Katalog wykroczeń z art. 93 tworzą następujące wykroczenia:

• projektowanie i wykonywanie robót budowlanych w rażący 
sposób łamiący obowiązujące przepisy i normy (dotyczące 
m. in. bezpieczeństwa ludzi, mienia, środowiska, przestrze-
gania przepisów bhp),

• stosowanie materiałów budowlanych nie dopuszczonych do 
wykorzystania w budownictwie,

• dokonanie rozbiórki obiektu budowlanego w sposób 
naruszający obwiązujące przepisy,

• rozpoczęcie robót budowlanych bez zezwolenia lub wyma-
ganego zgłoszenia,

• nie prowadzenie w odpowiedni sposób dziennika budowy 
przez kierownika budowy,

• rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu bez pozw-
olenia,

• wykonywanie robót budowlanych w sposób sprzeczny 
z przepisami Prawa budowlanego, innych ustaw i roz-
porządzeń, a także z pozwoleniem bądź zgłoszeniem na 
budowę lub rozbiórkę i zatwierdzonym projektem,

• zaniechanie poddawania obiektu budowlanego w czasie 
jego użytkowania okresowej i doraźnej kontroli,

• nie przechowywanie dokumentacji obiektu budowlanego,
• nie przesłanie protokołu z kontroli obiektu budowlanego,
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• zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego bez 
zgłoszenia,

• nie udzielenie informacji lub nieudostępnienie dokumentów 
na żądanie organu nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub nadzoru budowlanego,

• sporządzenie i przekazanie do obrotu prawnego świadectwa 
energetycznego bez wymaganych uprawnień
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13. Odpowiedzialność karna w budownictwie.

     Prawo karne jest jedną z gałęzi obowiązującego systemu pra-
wa. Jego celem jest ochrona państwa oraz stosunków społecznych i 
ekonomicznych, a przede wszystkim praw i wolności człowieka przed 
zamachami, które w języku prawniczym noszą nazwę przestępstw. 
Prawo karne dla sprawców przestępstw przewiduje środki przymus w 
postaci kar sądowych i innych przewidzianych przez to prawo.

Istotą odpowiedzialności karnej jest powinność poniesienia przez 
daną osobę konsekwencji określonych w prawie karnym za konkret-
ny czyn zabroniony. Obowiązujący w Polsce Kodeks karny nie zawi-
era definicji przestępstwa. Jednakże na podstawie analizy przepisów 
części ogólnej Kodeksu należy przyjąć, że przestępstwem jest czyn 
człowieka zabroniony przez ustawę pod groźbą kary, jako zbrodnia 
albo występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w sto-
pniu wyższym niż znikomy.Podstawowymi aktami prawnymi regu-
lującymi odpowiedzialność karną w prawie karnym są Kodeks karny 
i Kodeks wykroczeń. Spośród licznych przepisów tych ustaw, na 
podstawie których inżyniera budownictwa może ponieść odpowied-
zialność, na szczególne wyróżnienie zasługują przepisy sankcjonujące 
następujące przestępstwa i wykroczenia:

Zawalenie się budowli  zgodnie art. 163 § 1 pkt 2 k.k.

W przypadku rażącego naruszenie zasad bezpieczeństwa na 
budowie, kierownik budowy może zostać pociągnięty do odpowied-
zialności na podstawie art. 163 § 1 pkt 2 k.k. 
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Przepis ten stanowi, że kto sprowadza zdarzenie, które zagraża 
życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, ma-
jące postać zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, 
skał lub śniegu, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 
lat.

Szczególnie dotkliwą karą za to przestępstwo jest możliwość 
orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci zakazu zajmowan-
ia określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu 
zgodnie z art. 41 k.k.

Sprowadzenie stanów powszechnie niebezpiecznych dla życia lub 
zdrowia zgodnie z art. 165 §1 ust 3 k.k.

Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto sprowadza niebezpiec-
zeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich 
rozmiarach powodując uszkodzenie lub unieruchomienie urządzenia 
użyteczności publicznej, w szczególności urządzenia dostarczającego 
wodę, światło, ciepło, gaz, energię albo urządzenia zabezpieczającego 
przed nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego lub służącego 
do jego uchylenia.

Sprawca przestępstwa z art. 165 §1 ust 3 podlega karze pozbawie-
nia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Katastrofa w komunikacji  zgodnie z art. 173 k.k.
Odpowiedzialny za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, 

wodnym lub powietrznym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób 
albo mieniu w wielkich rozmiarach podlega karze pozbawienia wol-
ności od roku do lat 10 zgodnie z (art. 173 §1 k.k.

Do kręgu osób mogących być sprawcami tego przestępstwa, zalic-
zymy  projektantów oraz budowniczych dróg, jeżeli katastrofa po-
zostaje w związku przyczynowym z ich zachowaniem polegającym 
przykładowo na . wadach  konstrukcyjnych lub wad wykonania drogi, 
które mogą być czasem niezauważalne dla kierowców.

Niedopełnienie obowiązków z zakresu bhp  zgodnie z art. 220 k.k..
Artykuł 220 k.k. penalizuje niedopełnienie obowiązku w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w wyniku którego, pracownik zos-
taje narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
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Przestępstwo to może być popełnione wyłącznie przez osobę 
odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy. Zgodnie z art. 22 
ust. 3b do obowiązków kierownika budowy należy koordynowanie 
działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 
budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.Kodeks za to 
przestępstwo przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3.

Z przepisów Kodeksu wykroczeń należy podnieść  następujące ar-
tykuły:

art. 70 k.w. – sankcjonujący dokonanie czynności przez osobę do 
tego niezdolną albo powierzenie czynności takiej osobie

art. 72 k.w. – przewidujący odpowiedzialność za niezabezpiecze-
nie miejsca niebezpiecznego

art. 73 k.w. – ustanawiający odpowiedzialność za niezawiadomie-
nie właściwych organów o grożącym niebezpieczeństwie
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14. Kary w postępowaniu dyscyplinarnym

Ustawa – Prawo budowlane zawiera rodzaje kar w postępowaniu 
dyscyplinarnym z ustaleniem ich kolejności uzależnionej od stopnia 
wykroczenia i uprzedniej karalności, a mianowicie:

• upomnienie,
• upomnienie z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia 

w wyznaczonym terminie egzaminu ze znajomości procesu 
budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania 
wiedzy technicznej,

• zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie na okres od roku do 5 lat, połączony z obowiąz-
kiem złożenia w wyznaczonym terminie egzaminu, o którym 
mowa wyżej.

• 
 Zakaz wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie nawet 

na okres do 5 lat może dla obwinionego oznaczać śmierć zawodową, 
stąd sąd dyscyplinarny uwzględnia społeczne niebezpieczeństwo czy-
nu, co oznacza, że nie musi stosować maksymalnego terminu 5 lat. 
Zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budown-
ictwie sąd dyscyplinarny określa w latach i miesiącach, a kara bie-
gnie od dnia, w którym decyzja o ukaraniu stała się ostateczna. 

Zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie może być również orzeczony w stosunku do osoby, 
która:
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• a) pomimo dwukrotnego upomnienia dopuściła się czynu 
powodującego odpowiedzialność zawodową,

• b) uchyla się od złożenia nakazanego egzaminu.

Osobie ukaranej z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złoże-
nia 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 pozyty-
wnej w terminie dodatkowym, stwierdza się utratę uprawnień do 
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. 
 
W sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie orze-
kają sądy dyscyplinarne na podstawie regulaminu krajowego sądu 
dyscyplinarnego i okręgowych sądów dyscyplinarnych działających 
przy poszczególnych stowarzyszeniach. 
 
Postępowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budown-
ictwie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy – Prawo 
budowlane i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 
 
W sprawach powyższych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 
 
Rozstrzygnięcia sądu zapadają w formie decyzji lub postanowie-
nia. Od orzeczenia okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach 
odpowiedzialności zawodowej przysługuje obwinionemu i oskarży-
cielowi (rzecznikowi) prawo odwołania do krajowego sądu dyscy-
plinarnego za pośrednictwem okręgowego sądu dyscyplinarnego. 
 
Wykonanie ostatecznych decyzji o ukaranie w trybie odpowiedzial-
ności zawodowej następuje przez zawiadomienie o karze:

• ednostki organizacyjnej zatrudniającej daną osobę,
• właściwego stowarzyszenia,
• organu, który wydał ukaranemu uprawnienia do pełnienia sa-

modzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
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• Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Decyzje o ukaraniu wpisuje się do centralnego rejestru ukaranych. 
 
Organ, który orzekał w I instancji, na wniosek ukaranego orzeka o 
zatarciu kary, jeżeli ukarany wykonywał samodzielną funkcję tech-
niczną w budownictwie przez okres:

• 2 lat, a kara polegała na udzieleniu upomnienia,
• 3 lat od złożenia egzaminu, kiedy kara upomnienia była ob-

warowana obowiązkiem złożenia egzaminu,
• 5 lat po przywróceniu prawa do wykonywania samodzielnych 

funkcji w budownictwie w przypadku, kiedy kara związana 
była z zakazem wykonywania samodzielnych funkcji na okres 
do 5 lat.

Wniosek o zatarcie może złożyć jedynie osoba, która nie była 
w międzyczasie karana ponownie. Informacje o zatarciu kary 
sąd I instancji przesyła do wiadomości zainteresowanemu i or-
ganom, które były wcześniej zawiadomione o orzeczeniu kary. 
Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych. 
 
Sąd dyscyplinarny, poza karami wymienionymi w ustawie – Prawo 
budowlane, może na wniosek okręgowej rady, okręgowego rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej lub krajowego rzecznika orzekać nas-
tępujące kary za naruszenie przez członka izby przepisu art.41 ustawy 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów i 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów:

• upomnienia,
• nagany,
• zawieszenia na okres 2 lat w prawach członka,
• skreślenia z listy członków izby.

Dwie ostatnie kary oznaczają, że ukarany nie może po orzeczeniu 
takiej kary pełnić samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
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Podobnie jak w innych przepisach prawa, ustawa – Prawo budowlane 
respektuje instytucje przedawnienia dla określonych nią wykroczeń 
i występków. I tak – nie można wszczynać postępowania z tytułu 
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie po upływie 6 miesię-
cy od powzięcia przez organ nadzoru budowlanego wiadomości o 
popełnieniu czynu powodującego tę odpowiedzialność i później niż 
po upływie 3 lat od dnia zakończenia robót budowlanych, albo zawi-
adomienia o zakończeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie obiektu budowlanego.
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15. Odpowiedzialność zawodowa 
w budownictwie.

Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby 
wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i posi-
adające odpowiednie do wykonywanych funkcji uprawnienia budow-
lane.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane za samodziel-
ną funkcję techniczną w budownictwie uważana jest  działalność 
związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub 
samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technic-
znych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działal-
ność obejmująca:

1. projektowanie, sprawdzanie projektów architekton-
iczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 

budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania 
tych elementów;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów 

budowlanych;
6. rzeczoznawstwo budowlane.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w 
ust. 1 pkt 1-5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpow-
iednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane 
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do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją  (uprawnie-
niami budowlanymi) wydaną przez organ samorządu zawodowego. 
Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu 
ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego 
zastosowania wiedzy technicznej.

Zakres odpowiedzialności za wykonywanie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie został określony w art. 12 ust 6 ustawy. 
Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykony-
waniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.

Odpowiedzialności tej podlegają osoby w sytuacjach:
• dopuszczenia się przestępstw i wykroczeń określonych przez 

ustawę (przewidzianych w  art. 92-93), m.in. samowoli budow-
lanej, niedopełniania obowiązków w razie katastrofy budow-
lanej czy zagrożenia budowlanego;

• ukarania za każdy czyn w związku z wykonywaniem sa-
modzielnej funkcji,

• spowodowania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpiec-
zeństwa mienia lub środowiska bądź znacznych szkód materi-
alnych wskutek rażących błędów lub zaniedbań,

• nie spełniania lub niedbałego spełniania obowiązków;
• uchylania się projektantów od obowiązku nadzoru autorskiego 

lub nienależytego wykonywania takiego nadzoru.
• Kary jakie mogą zostać wymierzone to upomnienie zwykłe;
• upomnienie kwalifikowane, któremu towarzyszy obowiązek 

złożenia w wyznaczonym terminie, egzaminu przewidzia-
nego przepisami w celu uzyskania uprawnień budowlanych, 
a więc egzaminu, którego zdanie było warunkiem uzyskania 
uprawnień budowlanych;

• zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie, na okres od roku do 5 lat, połączony z obow-
iązkiem złożenia, w wyznaczonym terminie wyżej opisanego 
egzaminu.
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Ważnym podkreślenia jest fakt, że przy nakładaniu kary należy 
uwzględnić dotychczasową karalność z tytułu odpowiedzialności za-
wodowej w budownictwie.

Najsurowsza z kar – zakaz wykonywania samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie – orzekana jest  w przypadku znacznego 
społecznego niebezpieczeństwa czynu.

Taki zakaz  może być również orzeczony w stosunku do osoby, 
która pomimo dwukrotnego upomnienia ponownie dopuściła się czy-
nu, powodującego odpowiedzialność zawodową bądź uchyla się od 
złożenia nakazanego egzaminu.

Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budown-
ictwie określa się w latach i miesiącach. Kara biegnie od dnia, w 
którym decyzja o ukaraniu stała się ostateczna.

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w 
budownictwie wszczyna się na wniosek organu nadzoru budowlanego 
albo organu samorządu zawodowego. Wniosek ten jest składany po 
przeprowadzeniu przez organ postępowania wyjaśniającego.Powinien 
on zawierać określenie zarzucanego czynu, uzasadnienie faktyczne i 
prawne oraz wskazanie dowodów.

Organem orzekającym w sprawach odpowiedzialności zawodowej 
jest organ samorządu zawodowego. Ich właściwość jest określona 
odrębnymi przepisami.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych ar-
chitektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w art.8 wymie-
nia sprawowane funkcje, do których należy prowadzenie postępowań 
w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków 
samorządów zawodowych.

Organami samorządu właściwymi do orzekania w sprawach 
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie są okręgowa rada 
izby i okręgowy sąd dyscyplinarny oraz rzecznik odpowiedzialności 
zawodowej.
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Okręgowa rada izby wykonuje zadania samorządu zawodowego 
na obszarze działania izby, do których należy m.in. występowanie  
do okręgowego sądu dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dy-
scyplinarnego oraz prowadzenie spraw z zakresu odpowiedzialności 
zawodowej, a także prowadzenie rejestru ukaranych z tytułu odpow-
iedzialności dyscyplinarnej członków okręgowej izby.

Okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy z zakresu odpow-
iedzialności zawodowej określonej w prawie budowlanym oraz sprawy 
dyscyplinarne członków okręgowej izby wniesione przez okręgowe-
go rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub okręgową radę izby. 
Orzeka on w składzie trzyosobowym.

Natomiast okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej 
prowadzi postępowania wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarży-
ciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków 
izb architektów oraz inżynierów budownictwa i dyscyplinarnej 
członków okręgowej izby.

Ostateczna decyzja o ukaraniu, w trybie odpowiedzialności za-
wodowej w budownictwie, przesyłana jest do jednostki organizacy-
jnej zatrudniającej osobę ukaraną, właściwego stowarzyszenia, do or-
ganu, który wydał ukaranemu uprawnienia do pełnienia samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie oraz do Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego.
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16. Podstawowe akty prawne, wykonawcze 
i rozporządzenia.

W celu uzmysłowienia ogromnego zakresu przepisów dotyczących 
kontroli okresowych i problemów utrzymania budynków i obiek-
tów budowli w opracowaniu zamieszczono podstawowe dokumenty 
prawne  na podstawie ,których wspólnoty mieszkaniowe, właściciele 
budynków i zarządcy wykonują swoje ustawowe obowiązki. Stanow-
ią one również podstawę prawną wykonywania kontroli okresowych 
budynków.. 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu - Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409)

• Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dz-
iałkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 40)

• Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostepu do wyko-
nywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768)

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w proce-
durach administracyjnych (Dz. U. poz. 822)

• Ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach 
odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 
(Dz. U. Nr 84, poz. 906, z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 
2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu 
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dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świa-
dectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu miesz-
kalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość 
techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. 
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki en-
ergetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku 
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. 
Nr 224, poz. 1802)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 
2011r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie(Dz. 
U. z 2011r. Nr 144, poz. 859)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 
2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. 1597)

• Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 
r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elek-
tryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. Nr 50, poz. 
271)

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z 
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 
144, z 1997 r. Nr 96, poz. 591 oraz z 2000 r. Nr 100, poz. 
1082)

• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierp-
nia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, 
służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
103, poz. 477 oraz z 2001 r. Nr 120, poz. 1291)

• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20 
kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
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powinny odpowiadać obiekty hydrotechniczne i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywn-
ościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r. poz. 81)

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów tech-
niczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, 
poz. 859 z 2003 r. Nr 130, poz. 1191 oraz z 2008r. Nr 178, 
poz. 1098)

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 43, poz. 430)

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Adminis-
tracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technic-
znych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, 
poz. 836 oraz z 2009 r. Nr 205, poz. 1584) - pełny tekst aktu 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 oraz z 2010 r. Nr 65, 
poz. 408)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 
2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640)
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• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 
października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z 2008 r. Nr 61, poz. 
380)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 
2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych doty-
czących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 oraz z 
2010 r. Nr 65, poz. 409) - pełny tekst aktu 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75, poz. 
690 z późn. zm) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paździer-
nika 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 
115, poz. 773) - pełny tekst aktu;

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 
2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi prz-
esyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i 
produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 
2063 z późn. zm.); 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, 
poz. 231) � pełny tekst aktu;

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z 2007 r. 
Nr 210, poz. 1528 oraz z 2011 r. Nr 99, poz. 573) - pełny tekst 
aktu 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Podstawowe akty prawne, wykonawcze i rozporządzenia

91

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa-
da 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy 
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora na-
dzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554) - pełny tekst 
aktu 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw-
ca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - pełny tekst aktu 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czer-
wca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 
budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.) - pełny tekst 
aktu 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gos-
podarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szc-
zegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2012r. Poz. 462 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budow-
lanych (Dz. U. Poz. 463) - pełny tekst aktu 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czyn-
ności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 
Nr 25, poz. 133) - pełny tekst aktu 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, ta-
blicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane doty-
czące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, 
poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042) - pełny tekst aktu 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli 
(Dz. U. Nr 132, poz. 1231) - pełny tekst aktu 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 
1134) - pełny tekst aktu 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 
2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach 
rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043) - pełny tekst aktu 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych 
metodą wybuchową (Dz. U. Nr 120, poz. 1135) - pełny tekst 
aktu 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. 
w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których 
organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. Nr 235, 
poz. 1539.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 
2009 r. w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie 
na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 23, 
poz. 135, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji roz-
poczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budow-
lanych (Dz. U. Nr 120, poz. 1130) - pełny tekst aktu 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 
r. r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elek-
tronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnie-
nia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych 
z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. 
U. Nr 23, poz. 136) - pełny tekst aktu;

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 
1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Na-
dzoru Budowlanego (Dz. U. Nr 24, poz. 216, z 2001 r. Nr 50, 
poz. 517, z 2002 r. Nr 231, poz. 1950, z 2004 r. Nr 152, poz. 
1601, z 2006 r. Nr 155, poz. 1111, z 2007 r. Nr 185, poz. 1312 
oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 460) - pełny tekst aktu 
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• Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883)

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmo-
nizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budow-
lanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. 
L 88 z 4 kwietnia 2011 r., s. 5) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 
2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budow-
lanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.) - pełny tekst 
aktu 

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
23 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat tech-
nicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do 
ich wydawania (Dz. U. poz. 1040) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grud-
nia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o 
przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych i wy-
dawanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, a także o 
sposobie i terminie przekazywania tych informacji (Dz. U. Nr 
254, poz. 1706), - pełny tekst aktu 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 
2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu 
Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. Nr 87, 
poz. 486) - pełny tekst aktu 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowad-
zonych do obrotu (Dz. U. Nr 144, poz. 1182) - pełny tekst 
aktu 
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• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 
2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowad-
zonych do obrotu (Dz. U. Nr 23, poz. 122) - pełny tekst aktu 
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17. Materiały interpretacje prawne ,stanowiska 
wspólne, wyjaśnienia przepisów Prawa 
Budowlanego znajdujące się na stronie 

internetowej www.gunb.pl.

Na podstawie informacji podanej przez Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego dokonano zebrania i przedstawienia wyjaśnień prze-
pisów Prawa budowlanego.  Nie stanowią one jednak  wykładni prawa 
i nie są  wiążące dla organów administracji publicznej orzekających 
w sprawach indywidualnych. Zawierają  jedynie ogólne wytyczne, 
którymi powinni kierować się uczestnicy procesu budowlanego oraz 
właściwe organy.

• Dotyczące ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 

• W sprawie postępowania w przypadku odstępstw od prze-
pisów techniczno-budowlanych - art. 9.

• W sprawie rozbiórki obiektów tymczasowych - art. 29 ust. 1 
pkt 12 

• W sprawie budowy przyłączy - art. 29 ust. 1 pkt 20, art. 29a
• W sprawie inwestycji kolejowych .
• W sprawie stosowania wzorów wniosku o pozwolenie na 

budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę - art. 32 ust. 5 .
• W sprawie procedury zatwierdzania projektu budowlanego - 

art. 33 ust. 2 pkt 1 (zamieszczono na stronie 2007.02.19)
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• W sprawie możliwości wykorzystania tzw. projektów got-
owych, jako projektów architektoniczno - budowlanych w ro-
zumieniu Prawa budowlanego - art. 34 ust. 3 pkt 2 (zamieszc-
zono na stronie 2006.03.02)

• W sprawie art. 35 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane
• W sprawie biegu terminu 65 dni, o którym mowa w art. 35 

ust. 6 ustawy - Prawo budowlane - art. 35 ust. 6 .
• W sprawie obowiązku sprawdzania posiadanych uprawnień 

budowlanych osób pełniących funkcję projektanta - art. 35 
ust. 1 pkt 4.

• W sprawie konieczności sprawdzania zawartości merytorycznej 
projektu architektoniczno-budowlanego w toku postępowań 
nadzwyczajnych art. 35 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane w 
zw. z art. 156 § 1pkt 2 ustawy - Kodeks postępowania admin-
istracyjnego.

• W sprawie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczę-
cia robót budowlanych

• W sprawie właściwości organów w przypadku wyeliminowa-
nia z obrotu prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę przed 
oddaniem obiektu budowlanego do użytkowania.

• W sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej - art. 48-49b.
• W sprawie prowadzenia postępowań administracyjnych w 

zakresie legalizacji samowoli budowlanej - art. 48-49b.
• W sprawie istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę - 
art. 50-51.

• W sprawie sprawdzania zmiany zamierzonego sposobu użyt-
kowania obiektu budowlanego lub jego części w trakcie obow-
iązkowej kontroli budowy 

• W sprawie przeprowadzania okresowych obowiązkowych 
kontroli obiektów budowlanych co najmniej dwa razy w roku 
w czasie ich użytkowania - art. 62 ust.1 pkt 3 (zamieszczono 
na stronie 2007.10.09)

• W sprawie osób dokonujących okresowych kontroli obiek-
tów budowlanych z naruszeniem przepisów ustawy - Prawo 
budowlane art. 62 ust. 1.
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• W sprawie obowiązku przesyłania protokołu z przeprowad-
zonej okresowej kontroli - art 62 ust. 1, art. 70.

• W sprawie prowadzenia książek obiektu budowlanego - art. 
64 ust. 1.

• W sprawie właściwości organów nadzoru budowlanego.
• W sprawie kontroli utrzymania obiektów budowlanych zloka-

lizowanych na terenach zamkniętych, będących w zarządzie 
Policji i Straży Granicznej - art. 85 pkt 2 (zamieszczono na 
stronie 2009.08.27)

• W sprawie podstawy prawnej udzielenia pozwolenia na 
użytkowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej 
dokonanej przed 1995 r. - art. 103 .

• W sprawie zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 
wprowadzonych ustawą z dnia z dnia 7 maja 2010 r. o wspi-
eraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 
106, poz. 675) .

• Dotyczące ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) 

• W sprawie interpretacji definicji wprowadzenia do obrotu - 
art. 5 pkt 2.

• Dotyczące ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) 

• W sprawie zlecania badań pobranych próbek wyrobów budow-
lanych.

• W sprawie możliwości wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych, które zostały wyprodukowane w okresie 
ważności Polskiej Normy przedmiotowej, prawidłowo oznac-
zone znakiem budowlanym, dla których producenci wystawili 
Krajowe Deklaracje Zgodności, zgodnie z Rozporządzeniem 
z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobów deklarowania zgod-
ności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym w czasie gdy norma została wycofana 
ze zbioru Polskich Norm.

• W sprawie właściwości Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie wo-
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jewody wydane w trybie przepisu art. 65 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - obowiązu-
jącego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 3 grudnia 
2010 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania administra-
cyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 18, z późn. 
zm.

• W sprawie uwierzytelniania dokumentów stanowiących część 
projektu budowlanego.

• W sprawie interpretacji przepisów dotyczących ustalania pod-
miotu właściwego do zmiany decyzji wydanej przez organ II 
instancji.

• W sprawie budowy urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ru-
chu.

• W sprawie pełnienia funkcji dyrektora generalnego w jednos-
tkach organizacyjnych, stanowiących aparat pomocniczy kie-
rowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

•  Stanowisko wspólne GINB i Prezesa Urzędu Dozoru Tech-
nicznego W sprawie zakresu kompetencji organów nadzoru 
budowlanego oraz Urzędu Dozoru Technicznego w procesie 
oddawania do użytkowania obiektów budowlanych, jakimi są 
sieci gazowe.

• Stanowisko wspólne MF, MB oraz GUNB W sprawie stoso-
wania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. Nr 225,  poz.1635) i rozporządzenia z dnia 
21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty 
skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804) 
przy załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu Prawa 
budowlanego oraz przepisów o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym .

• Stanowisko dotyczące ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 
w sprawie postępowania w przypadku odstępstw od przepisów 
techniczno-budowlanych - art. 9.
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• W sprawie rozbiórki obiektów tymczasowych - art. 29 ust. 1 
pkt 12

• W sprawie budowy przyłączy - art. 29 ust. 1 pkt 20, art. 29a 
(zamieszczono na stronie 2007.01.09)

• W sprawie inwestycji kolejowych .
• W sprawie stosowania wzorów wniosku o pozwolenie na 

budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę - art. 32 ust. 5.
• W sprawie procedury zatwierdzania projektu budowlanego - 

art. 33 ust. 2 pkt 1.
• W sprawie możliwości wykorzystania tzw. projektów got-

owych, jako projektów architektoniczno - budowlanych w ro-
zumieniu Prawa budowlanego - art. 34 ust. 3 pkt 2 

• W sprawie art. 35 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane.
• W sprawie biegu terminu 65 dni, o którym mowa w art. 35 

ust. 6 ustawy - Prawo budowlane - art. 35 ust. 6 .
• W sprawie obowiązku sprawdzania posiadanych uprawnień 

budowlanych osób pełniących funkcję projektanta - art. 35 
ust. 1 pkt 4 .

• W sprawie konieczności sprawdzania zawartości merytorycznej 
projektu architektoniczno-budowlanego w toku postępowań 
nadzwyczajnych art. 35 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane w 
zw. z art. 156 § 1pkt 2 ustawy - Kodeks postępowania admin-
istracyjnego(zamieszczono na stronie 2012.03.27)

• W sprawie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczę-
cia robót budowlanych (zamieszczono na stronie 2011.10.25)

• W sprawie właściwości organów w przypadku wyeliminowa-
nia z obrotu prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę przed 
oddaniem obiektu budowlanego do użytkowania (zamieszczo-
no na stronie 2011.10.24)

• W sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej - art. 48-49b 
(zamieszczono na stronie 2009.01.29)

• W sprawie prowadzenia postępowań administracyjnych 
w zakresie legalizacji samowoli budowlanej - art. 48-49b 
(zamieszczono na stronie 2009.07.15)
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• W sprawie istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę - 
art. 50-51 (zamieszczono na stronie 2007.10.09) 

• W sprawie sprawdzania zmiany zamierzonego sposobu użyt-
kowania obiektu budowlanego lub jego części w trakcie obow-
iązkowej kontroli budowy.

• W sprawie przeprowadzania okresowych obowiązkowych 
kontroli obiektów budowlanych co najmniej dwa razy w roku 
w czasie ich użytkowania - art. 62 ust.1 pkt 3.

• W sprawie osób dokonujących okresowych kontroli obiek-
tów budowlanych z naruszeniem przepisów ustawy - Prawo 
budowlane art. 62 ust. 1.

• W sprawie obowiązku przesyłania protokołu z przeprowad-
zonej okresowej kontroli - art 62 ust. 1, art. 70.

• W sprawie prowadzenia książek obiektu budowlanego - art. 
64 ust. 1.

• W sprawie właściwości organów nadzoru budowlanego 
(zamieszczono na stronie 2011.09.23)

• W sprawie budowy zjazdów.
• W sprawie kontroli utrzymania obiektów budowlanych zloka-

lizowanych na terenach zamkniętych, będących w zarządzie 
Policji i Straży Granicznej - art. 85 pkt 2.

• •  W sprawie podstawy prawnej udzielenia pozwolenia na 
użytkowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej 
dokonanej przed 1995 r. - art. 103

• •  W sprawie zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 
wprowadzonych ustawą z dnia z dnia 7 maja 2010 r. o wspi-
eraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 
106, poz. 675)

• Dotyczące ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) 

• W sprawie interpretacji definicji wprowadzenia do obrotu - 
art. 5 pkt 2.

• Dotyczące ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) 
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• W sprawie zlecania badań pobranych próbek wyrobów budow-
lanych.

• W sprawie możliwości wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych, które zostały wyprodukowane w okresie 
ważności Polskiej Normy przedmiotowej, prawidłowo oznac-
zone znakiem budowlanym, dla których producenci wystawili 
Krajowe Deklaracje Zgodności, zgodnie z Rozporządzeniem 
z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobów deklarowania zgod-
ności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym w czasie gdy norma została wycofana 
ze zbioru Polskich Norm.

• W sprawie właściwości Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie wo-
jewody wydane w trybie przepisu art. 65 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - obowiązu-
jącego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 3 grudnia 
2010 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania administra-
cyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 18, z późn. 
zm.).

• W sprawie uwierzytelniania dokumentów stanowiących część 
projektu budowlanego.

• W sprawie interpretacji przepisów dotyczących ustalania pod-
miotu właściwego do zmiany decyzji wydanej przez organ II 
instancji.

• W sprawie budowy urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ru-
chu.

• W sprawie pełnienia funkcji dyrektora generalnego w jednos-
tkach organizacyjnych, stanowiących aparat pomocniczy kie-
rowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

• W sprawie pojęcia “modernizacja” .
• Dotyczące ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
• W sprawie wolnostojących trybun.
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• W sprawie kwalifikacji urządzeń reklamowych jako budowli 
oraz zakazu ich sytuowania na obszarze kolejowym .

• W sprawie procedury związanej z nielegalną zmianą sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

• W sprawie zaniechania dalszych robót budowlanych (Nie 
dotyczy przypadku istotnego odstąpienia od projektu budow-
lanego lub innych warunków pozwolenia na budowę).

• W sprawie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej - art. 3 pkt 
8 .

• W sprawie budowy i remontu dróg leśnych - art. 3 pkt 3, art. 
28.

• W sprawie wymogów niezbędnych do uzyskania tytułu rzec-
zoznawcy budowlanego - art.15.

• W sprawie tablic i urządzeń reklamowych jako obiektów 
budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy - Prawo 
budowlane - art. 20 ust. 2 pkt 6.

• W sprawie właściwego trybu postępowania w odniesieniu do 
decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku stwierdzenia 
nieważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarow-
ania terenu - art. 28. ust. 1. 

• W sprawie liczby obiektów budowlanych, o których mowa w 
art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

• W sprawie organu właściwego do przeprowadzenia 
postępowania egzekucyjnego w stosunku do tymczasowego 
obiektu budowlanego - art. 29 ust. 1 pkt 12.

• W sprawie dokumentacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia 
- art.30 ust. 5.

• W sprawie zakazu uzależniania wydania decyzji o pozwoleniu 
na budowę od przedłożenia wypisów z ksiąg wieczystych.

• W sprawie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę - art. 
37 ust. 1.

• W sprawie dokonania wpisu o zmianie inwestora w dzienniku 
budowy - art. 45.

• W sprawie wstrzymania robót budowlanych w postępowaniu 
naprawczym - art. 50 ust. 1.
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• W sprawie wstrzymania robót budowlanych zagrażających 
bezpieczeństwu ludzi lub mienia nie wymagających uzyskania 
pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia - art. 50 ust. 
1 pkt 2 i 4 .

• W sprawie właściwego trybu postępowania w odniesieniu do 
naruszeń Prawa budowlanego w przypadkach realizacji robót 
budowlanych na zgłoszenie - art. 50-51.

• W sprawie określenia stron w postępowaniach naprawczych - 
art. 50-51.

• W sprawie nakładania obowiązku dostarczania dokumentów, 
ekspertyz i ocen na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy - Pra-
wo budowlane.

• W sprawie nakładania obowiązku złożenia oświadczenia o 
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo 
budowlane.

• W sprawie zastosowania przepisu art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy - 
Prawo budowlane do zakończonych robót budowlanych .

• W sprawie niedopuszczalności żądania, na podstawie art. 51 
ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, decyzji o warunkach 
zabudowy.

• W sprawie zastosowania art. 51 ust. 4 i 5 ustawy - Prawo 
budowlane.

•  W sprawie trybów postępowania dotyczących oddawania 
obiektów budowlanych do użytkowania uregulowanych w art. 
54 i 55 ustawy - Prawo budowlane .

• •  W sprawie możliwości zakończenia budowy przez spadko-
bierców na podstawie art. 54 i 55 ustawy - Prawo budowlane.

• W sprawie oddawania do użytkowania wież antenowych - art. 
55 pkt 1.

• W sprawie możliwości wcześniejszego oddawania do użyt-
kowania obiektów budowlanych - art. 55 pkt 3.

• W sprawie obowiązku sporządzania świadectw charakterysty-
ki energetycznej budynku - art. 57 ust. 1 pkt 7.

• W sprawie zastosowania art. 57 ust. 7 ustawy - Prawo budow-
lane w przypadku samowoli budowlanej.
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• W sprawie strzelnic, jako obiektów budowlanych.
• W sprawie egzekucji kosztów zapewnienia przez organy na-

dzoru budowlanego zastosowania niezbędnych środków za-
bezpieczających w razie konieczności niezwłocznego podjęcia 
działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla 
ludzi lub mienia i zagospodarowania terenu - art. 69 ust. 1.

• W sprawie dostosowania lokali użytkowych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w przypadku zmiany sposobu użytkowa-
nia (art. 71 ustawy - Prawo budowlane) .

• W sprawie organu właściwego w stosunku do pomostów - art. 
82 ust. 3 pkt 2.

• W sprawie organu właściwego w stosunku do lądowisk.
• W sprawie organu właściwego w zakresie sieci elektroener-

getycznych.
• W sprawie budowy obiektów letniskowych .
• W sprawie instalowania ogniw fotowoltaicznych.
• W sprawie kwalifikowania bramownic i urządzeń elektron-

icznego systemu poboru opłat.
• W sprawie rekultywacji składowisk odpadów.
• W sprawie pobierania opłaty skarbowej od rozbudowy lub 

nadbudowy obiektów budowlanych .
• W sprawie opłaty skarbowej 
• W sprawie pobierania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa .
• W sprawie skutków doręczenia pisma pełnomocnikowi.
•  W sprawie adresatów decyzji wydawanych przez organy ad-

ministracji publicznej właściwe w sprawach budownictwa.
• W sprawie ochrony interesów właścicieli nieruchomości 

sąsiednich w procesie budowlanym w zw. z § 13 rozporządze-
nia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie.

• W sprawie doręczania pism na podstawie art. 43 ustawy - Ko-
deks postępowania administracyjnego.

• W sprawie archiwizowania przez organy nadzoru budowla-
nego dokumentacji otrzymywanej od organów administracji 
architektoniczno-budowlanej.
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• Dotyczące ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
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Podstawa Prawna:

1. Ustawa Prawo budowlane   z dnia 7 lipca 1994 r.-tekst jedn.: 
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.

2. Ustawa Kodeks Karny  z dnia 6 czerwca 1997 r. Dz. U. Nr 88, 
poz. 553 z późn. zm.

3. Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U. 
1960 nr 30 poz. 168. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. z póź. 
zm.), który reguluje sprawy związane z wydawaniem decyzji 
administracyjnych. 

4. 4.Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku, poz. 
717)

5. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. Nr 62 z 2001 roku, poz. 627 z późniejszymi zmian-
ami)

6. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115 poz. 741)

7. Ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. Nr 00.100.1086 z 21 listopada 2000 roku)

8. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budown-
ictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ew-
idencji sieci uzbrojenia oraz zespołów uzgadniania dokumen-
tacji projektowej (Dz. U. Nr 01.38.455 z 2 maja 2001 roku)

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 – z późn. zm.).

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



108

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



109

Bibliografia

1. Michalik K.-„Procesy inwestycyjne.Procedury administra-
cyjne w budownictwie”, Wydawnictwo Prawo i Budownic-
two,Chrzanów 2014,

2. Michalik K.-„Kontrole okresowe stanu technicznego budyn-
ków”, Wydawnictwo Prawo i Budownictwo,Chrzanów 2014,

3. M. Cieślak: Zagadnienia dowodowe w procesie karnym.

Zródła:

• http://www.sejm.gov.pl
• http://www.gunb,gov..pl
• http://www.sn.gov.pl

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



110

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



111

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik  nr 1. Kodeks zasad etyki zawodowej członków 
Państwowej   Izby Inżynierów Budownictwa

Kodeks zasad etyki zawodowej członków Państwowej Izby In-
żynierów Budownictwa

Cele działalności inżynierskiej.

1. Celem działalności inżynierskiej jest stałe udoskonalanie 
warunków życia ludzi drogą kształtowania środowiska natu-
ralnego z poszanowaniem jego wartości dla ludzkich potrzeb, 
zdrowia, rozwoju społecznego i indywidualnego. 

2. Działalność inżynierska jako usługowa dla społeczeństwa, 
jest nośnikiem jego rozwoju cywilizacyjnego i współtworzy 
jego kulturę. Działalność ta zaspokaja także bieżące potrzeby 
społeczne, uwzględniając przy tym doświadczenia przeszłoś-
ci, przewidywane kierunki rozwoju oraz ich skutki, oraz musi 
zmierzać do dbałości o bezpieczeństwo budowli i procesów 
budowlanych.

Członek izby a społeczeństwo.

1. W swej działalności członek izby kieruje się dobrem public-
znym oraz zasadami uczciwości zawodowej i osobistej. 

2. Członek izby pamięta o konsekwencjach swojej działalności 
licząc się z zagrożeniami bezpieczeństwa, życia, zdrowia i do-
bra ludzi. 
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3. Działalność inżynierska jest sztuką a zawód inżyniera – 
członka izby jest zawodem zaufania publicznego. Dbałość o 
wzrost autorytetu zawodu powinna cechować pracę inżyniera 
– członka izby i jego wystąpienia publiczne. 

4. Członek izby powinien wyrażać opinię zawodową jedynie wt-
edy, gdy jest ona oparta na odpowiedniej wiedzy. 

5. Członkowi izby nie wolno dopuszczać do działań korupcy-
jnych, zarówno we własnym postępowaniu, jak i tolerować ich 
u innych. 

6. Członek izby bierze udział w działalności społecznej i swo-
ją wiedzę oraz doświadczenie wykorzystuje dla poprawy 
warunków życia. W szczególności bierze udział w sytuacjach 
kryzysowych w doraźnych przedsięwzięciach o charakterze 
ratunkowym.

Członek izby a środowisko.

1. Świadomość oddziaływania członka izby na zmiany i ogranicze-
nia warunków środowiska powinna towarzyszyć mu przy pode-
jmowaniu decyzji, zwłaszcza w sferze inwestycyjnej lub związanej  
z eksploatacją infrastruktury powierzonej jego pieczy. 

2. Członek izby powinien mieć pełne zrozumienie wpływu swo-
jej pracy na środowisko naturalne. 

3. Członek izby powinien być świadomy wzajemnej zależności 
różnych ekosystemów. Powinien przeciwdziałać wprowadza-
niu do środowiska zmian, które powodowałyby jego trwałą 
degradację. Powinien zadbać o to, aby szkody wyrządzone 
środowisku naturalnemu na skutek działalności inwestycyjnej 
lub eksploatacyjnej zostały po zakończeniu prac usunięte lub 
ograniczone do minimum. 

4. W prowadzonych przez siebie pracach członek izby powin-
ien stosować w miarę możliwości materiały odnawialne oraz 
będące wynikiem wtórnej przeróbki (recyklingu).
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Relacje pomiędzy członkiem izby a jego zleceniodawcą i pra-
codawcą

1. Członek izby powinien podejmować tylko takie zadania, do 
których wykonania jest teoretycznie oraz praktycznie przygot-
owany i przekonany, że uzyska założony rezultat. 

2. Członek izby nie może narażać swego zleceniodawcy lub pra-
codawcy na podejmowanie przedsięwzięć z góry skazanych na 
niepowodzenie. 

3. W przypadkach gdy okoliczności wymagają podejmowania 
decyzji w sytuacji konfliktu interesów, jako osoba obdarzona 
zaufaniem swego zleceniodawcy lub pracodawcy, w rozstrzy-
ganych przez siebie sprawach powinien postępować otwarcie 
i bezstronnie. 

4. Jako powiernik swojego zleceniodawcy lub pracodawcy 
członek izby powinien zachować w tajemnicy poufne infor-
macje i sprawy związane z realizowanym zadaniem. Jeżeli uz-
naje za celowe ujawnienie takich informacji, powinien uzyskać 
na to zgodę. 

5. Członek izby powinien lojalnie informować swojego zlece-
niodawcę lub pracodawcę o każdej okoliczności, jaka mogłaby 
stanowić przeszkodę lub zagrożenie w realizacji powierzonego 
mu zadania.

Stosunek do zawodu.

1. Praca członka izby jest pracą twórczą, odpowiedzialną i wy-
magającą stałego podnoszenia kwalifikacji. W działalności 
zawodowej inżynier – członek izby powinien dbać o godność 
oraz honor zawodu oraz przeciwdziałać obniżaniu jego rangi 
i autorytetu. 

2. Członek izby jest zobowiązany podnosić ustawicznie swój 
poziom zawodowy oraz dążyć do rozwiązywania coraz 
ambitniejszych zadań. Członek izby samodzielną funkcję 
techniczną w budownictwie sprawuje osobiście i jest nieza-
wisły w wydawaniu decyzji i opinii związanych z fachową 
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oceną zjawisk technicznych lub rozwiązaniami budowlanych 
zagadnień techniczno-organizacyjnych. Za uchybienia w tym 
względzie członek izby ponosi odpowiedzialność zawodową i 
dyscyplinarną. 

3. Członek Izby ma obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć 
w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technic-
znych w budownictwie.

Lojalność i solidarność zawodowa.

1. Członek izby powinien mieć zaufanie do wyników prac wyko-
nanych przez innych członków izby. W przypadku innego, 
odmiennego poglądu krytycznego powinien go wyrazić w 
sposób kulturalny, nie obrażając godności oponenta. 

2. Stosunek członka izby do osób reprezentujących inne zawody 
techniczne lub nietechniczne specjalności zawodowe powinna 
cechować kultura i życzliwość, a współpraca z nimi powinna 
opierać się na uznaniu i poszanowaniu ich odrębnych kwali-
fikacji, z uwzględnieniem jednak zasady ograniczonego zau-
fania, Oprócz zgodnego współdziałania z przedstawicielami 
innych zawodów członek izby powinien w miarę możliwoś-
ci udzielać im pomocy i rady w zakresie posiadanej wiedzy  
i doświadczenia zawodowego. 

3. Członek izby powinien dbać o rozwój zawodowy młodszych 
współpracowników oraz partnerów. Kierownicza rola członka 
izby w procesach budowlanych nakłada na niego obowiązek 
przekazywania współpracownikom i swym pomocnikom 
posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz dbania o ich najlepsze 
wyszkolenie zawodowe i wysoki poziom etyczny. 

4. Działanie na szkodę współpracowników, pomniejszanie ich 
osiągnięć zawodowych i utrudnianie im działalności jest 
nieetyczne. 

5. Sprawy sporne należy rozstrzygać wewnątrz społeczności 
członków izby, ujawniając przykłady postępowań godzących 
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w autorytet zawodu i obniżających zaufanie do zgodnej z 
prawem i odpowiedzialnej działalności inżynierskiej. 

6. Członek izby jest zobowiązany traktować obiektywnie i w 
odpowiedzialny sposób opinie, ekspertyzy i opracowania 
innych członków izby, a w szczególności szanować prawa au-
torskie i nie pomniejszać wartości pracy innych członków izby, 
stosując powierzchowne lub tendencyjne oceny. 

7. Członek Izby obowiązany jest przestrzegać lojalności i 
koleżeństwa wobec wszystkich członków izby. 

8. Członkowie izby powinni udzielać sobie pomocy i służyć radą 
w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu, o ile to nie 
szkodzi interesom podmiotu, na rzecz którego wykonują pow-
ierzone czynności. 

9. Członek izby, do którego zwrócono się o wydanie opinii 
o innym członku izby, obowiązany jest przy sporządzaniu 
opinii opierać się na dokumentach, znanych mu faktach oraz 
zachować obiektywizm i rzeczowość. 

10. Wydanie negatywnej opinii o członku izby, co do jego pracy 
zawodowej, jest dopuszczalne, jeżeli opinia taka jest oparta na 
faktach, a potrzeba albo obowiązek jej wydania wynikają z za-
dań lub uprawnień służbowych bądź samorządowych. 

11. Członek izby obowiązany jest traktować bezstronnie i w 
odpowiedzialny sposób komentować działania członków izby. 

12. Członek izby może zwracać uwagę każdemu członkowi izby, 
który postępuje niezgodnie z niniejszym Kodeksem. 

13. Członek izby dokłada należytej staranności, aby działania 
osób z którymi wspólnie wykonuje czynności były zgodne z 
niniejszym Kodeksem. 

14. Za działania prowadzone w swoim imieniu członek izby 
odpowiada jak za własne, jeżeli działania te były prowadzone 
za jego wiedzą i zgodą. 

15. Członek może złożyć skargę na innego członka izby wyłącznie 
do właściwego organu samorządu zawodowego. 

16. W razie sporu pomiędzy członkami izby, mają oni obowiązek 
podjąć próbę jego polubownego rozwiązania z pomocą lub 
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przy udziale właściwych organów samorządu w drodze medi-
acji lub przez sąd polubowny.

Praca w samorządzie zawodowym.

1. Pełnienie funkcji w organach samorządu zawodowego jest 
prawem i powinnością członka izby. 

2. Członek izby, któremu powierzona została funkcja w orga-
nach samorządu, obowiązany jest rzetelnie i z najwyższą sta-
rannością wypełniać obowiązki wynikające z tej funkcji. 

3. Przy wypełnianiu funkcji samorządowej członek izby obow-
iązany jest kierować się interesami zawodowymi członków 
izby i zadaniami samorządu. 

4. Członek izby sprawujący funkcję w organach samorządu: 
5. nie może wykorzystywać powierzonej mu funkcji we własnych 

sprawach, dla własnej korzyści albo korzyści bliskich mu osób, 
6. powinien traktować wszystkich członków izby jako równo-

prawnych, 
7. powinien, w granicach swych zadań i możliwości, służyć in-

formacją, pomocą i radą członkom izby.
8. Członek izby, który z racji obowiązków wykonywanych w 

samorządzie uzyskał wiadomości, dotyczące spraw osobistych 
innego członka izby, nie może z nich korzystać dla innych 
celów, jak tylko w celu prawidłowego wykonania swoich 
obowiązków samorządowych.

Stosunek do organów samorządu zawodowego

1. Członka izby obowiązuje szacunek i lojalność wobec organów 
samorządu. 

2. Członek izby obowiązany jest stosować się do uchwał oganów 
samorządu, niezależnie od ich osobistej oceny. 

3. Członek izby obowiązany jest współdziałać z organami 
samorządu w sprawach związanych z funkcjonowaniem i 
zadaniami samorządu oraz w sprawach wykonywania zawodu 
i przestrzegania niniejszego Kodeksu przez członków izby. 
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4. Członek izby, wezwany przez organ samorządu, obowiąza-
ny jest stawić się na wezwanie w wyznaczonym terminie, a 
w razie poważnej przeszkody - niemożność stawiennictwa 
usprawiedliwić. 

5. Członek izby, wezwany przez organ samorządu do złożenia 
wyjaśnień w sprawach wynikających z ustawowego zakresu 
zadań samorządu albo niniejszego Kodeksu, obowiązany jest 
złożyć wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

Załącznik nr 2. Wypis z Prawa budowlanego.

Art. 93. [Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów 
przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych] kto:

• 1)  przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych 
w sposób rażący nie przestrzega przepisów art. 5,

• 1a) przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, 
naruszając przepis art. 10,

• 2)  (uchylony),
• 3)  dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, 

naruszając przepisy art. 28 lub art. 31 ust. 2,
• 4) przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane 

bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 
42, art. 44, art. 45,

• 5) dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wody, 
ciepła lub gazu, naruszając przepis art. 41 ust. 5,

• 6)  wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od 
ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwole-
niu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy 
lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego 
projektu,

• 7)  (uchylony),
• 8)  nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1,
• 9)  nie spełnia, określonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3, 

obowiązków przechowywania dokumentów, związanych 
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z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu 
budowlanego,

• 9a) nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym 
mowa w art. 70 ust. 2,

• 9b)  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,

• 10) nie udziela informacji lub nie udostępnia dokumentów, 
o których mowa w art. 81c ust. 1, żądanych przez właściwy 
organ, związanych z prowadzeniem robót budowlanych, 
przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub 
jego utrzymaniem,

• 11)  sporządza i przekazuje do obrotu prawnego świadectwo 
charakterystyki energetycznej budynku, lokalu lub będącej 
nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną 
całość techniczno-użytkową nie posiadając uprawnień, o 
których mowa w art. 5 ust. 8,

podlega karze grzywny.

Art. 94. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia] Orzekanie w sprawach o czyny, określone w art. 92 i 
art. 93, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w 
sprawach o wykroczenia.

Art. 95. [Osoby podlegające odpowiedzialności zawodowej w 
budownictwie] Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie pod-
legają osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budown-
ictwie, 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 za-

grożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub 
środowiska albo znaczne szkody materialne;

4. nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki;
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5. uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują 
niedbale obowiązki wynikające z pełnienia tego nadzoru.

Art. 96. [Kary za popełnienie czynów powodujących odpowied-
zialność zawodową w budownictwie] 1. Popełnienie czynów powodu-
jących odpowiedzialność zawodową w budownictwie jest zagrożone 
następującymi karami:

1. upomnieniem;
2. upomnieniem z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złoże-

nia, 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 obow-
iązkiem złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu, o 
którym mowa w art. 12 ust. 3.

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 nie-
bezpieczeństwa czynu.

Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budown-
ictwie może być orzeczony również w stosunku do osoby, która:

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

• uchyla się od złożenia nakazanego egzaminu.

Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budown-
ictwie 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 pozyty-
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wnej w terminie dodatkowym, stwierdza się utratę uprawnień do 
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Art. 97. [Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej 
w budownictwie] 

1. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w 
budownictwie wszczyna się na wniosek organu nadzoru 
budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub 
stwierdzającego popełnienie czynu, złożony po przeprow-
adzeniu postępowania wyjaśniającego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać określe-
nie zarzucanego czynu, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 
wskazanie dowodów.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może złożyć w zakresie 
swojej właściwości organ samorządu zawodowego.

Art. 98. [Organy orzekające w sprawach odpowiedzialności za-
wodowej w budownictwie] 

1. W sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie 
orzekają organy samorządu zawodowego.

2. Właściwość organów samorządu zawodowego w sprawach 
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie regulują 
odrębne przepisy.

3. 
Art. 99. [Decyzja o ukaraniu] 1. 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.
5. Informacja o karze z tytułu odpowiedzialności zawodowej, 

orzeczonej decyzją, o której mowa w ust. 1, podlega wpisowi 
do centralnego rejestru ukaranych.
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Art. 100. [Zakaz wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzial-
ności zawodowej w budownictwie] Nie można wszcząć postępowania 
z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie po upływie 
6 miesięcy od dnia powzięcia przez organy nadzoru budowlanego wi-
adomości o popełnieniu czynu, powodującego tę odpowiedzialność i 
nie później niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia robót budow-
lanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wydania de-
cyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

Art. 101. [Zatarcie kary] 1. Organ, który orzekał w I instancji o 
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, na wniosek ukarane-
go, 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,
• b) 3 lat – od złożenia egzaminu – w przypadku kary określonej 

w art. 96 ust. 1 pkt 2,
• c) 5 lat – po przywróceniu prawa wykonywania samodziel-

nej funkcji technicznej w budownictwie – w przypadku kary 
określonej w art. 96 ust. 1 pkt 3;

2. w okresach, o których mowa w pkt 1, nie był ponownie ukara-
ny jedną z kar określonych w art. 96 ust. 1.

3. 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.

4. Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze 
ukaranych.
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Od wydawnictwa.

Wydawnictwo Prawo i Budownictwo proponuje nową serię wy-
dawniczą w zakresie budownictwa ze szczególnym uwzględnie-
niem podstaw wykonywania opracowań projektowych, eksperck-
ich oraz kontroli, utrzymania i remontów budynków. 

Przeznaczona dla studentów budownictwa i architektury, in-
żynierów budownictwa, rzeczoznawców, biegłych sądowych z 
zakresu budownictwa, zarządców nieruchomości i realizatorów 
inwestycji.   

Seria czerwona „Prawo w Budownictwie” traktuje o wszelkich 
aspektach prawnych w budownictwie, procesach inwestycyjnych, pro-
cedur administracyjnych, aspektach opinii sądowych i pracy biegłych 
sądowych z zakresu budownictwa, metodologii opinii sądowych, 
odpowiedzialności prawnej w budownictwie.

Seria zielona „Konstrukcje i Technologia”  to opracowania z 
zakresu konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych, teorii konstruk-
cji, budownictwa miejskiego, technologii robót budowlanych, robót 
ziemnych, betonowych, montażowych, specjalnych technologii w 
budownictwie, technologie bez wykopowe.

Seria niebieska „Ekspertyzy i diagnostyka budynków” to wy-
dawnictwo  dotyczące utrzymania budynków, kontroli okresowych 
ekspertyz technicznych, budowlanych ,oceny stanu technicznego ,di-
agnostyki budynków, uszkodzeń, awarii.
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Seria  czarna „Budynki na terenach górniczych”  dotyczy  zagad-

nień projektowania, realizacji, utrzymania, wzmacniania, remontów, 
modernizacji budynków, zabezpieczeń na terenach górniczych jak 
również problemów uszkodzeń ,odszkodowań, oddziaływań na 
strukturę inżynieryjną, uzbrojenie budowle przemysłowe, tereny 
proinwestycyjne.

Wydawnictwa te są efektem  doświadczeń zawodowych dr inż. 
Krzysztofa Michalika, jego współpracowników i wykładów na 

kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Technicznej w Katowi-
cach Katedra Technologii Budownictwa ,opracowane również jako 
skrypty ,podręczniki akademickie, prezentacje multimedialne dla 
przedmiotów Budownictwo Miejskie, Technologia Robót Budow-

lanych i Projektowanie budynków na terenach Górniczych. 

Bliższe informacje na stronach internetowych:

www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl
 

www.rzeczoznawca-michalik.pl
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WYDAWNICTWO  PRAWO I BUDOWNICTWO PRO-
PONUJE  KSIĄŻKI  TEGO SAMEGO AUTORA:

1. Michalik  K.,” Kontrole okresowe stanu technicznego budyn-
ków.” Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

2. Michalik  K. ,”Roboty ziemne w budownictwie.”
3. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.
4. Gąsiorowski .T ,Michalik K. ,”Projektowanie budynków 

sztywnych na terenach górniczych .”-Wydawnictwo Prawo i 
Budownictwo, Chrzanów 2014.

5. Michalik K. ,”Procesy inwestycyjne i procedury administra-
cyjne w budownictwie.”  Wydawnictwo Prawo i Budownic-
two, Chrzanów 2014.

W przygotowaniu:

6. Michalik K. ,Gąsiorowski T. ,”Projektowanie  i realizacja 
budynków na terenach górniczych” tom 1. Wydawnictwo 
Prawo i Budownictwo, Chrzanów 

7. Michalik K. ,Gąsiorowski T. ,” Eksploatacja ,remonty i 
wzmacnianie  budynków na terenach górniczych” tom 2. 
Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów

8. Michalik  K. ,Gąsiorowski  T.” Odszkodowania za uszkodze-
nia budynków na terenach górniczych.”tom 3.

9. Michalik K., ”Remonty i naprawy budynków .”
10. Michalik K.,- ”Budownictwo miejskie .”
11. Michalik K.-„Technologia robót budowlanych-roboty mon-

tażowe i rozbiórkowe”
12. Michalik K.,Gąsiorowski T.-„Nowoczesne technologie w 

budownictwie miejskim” 
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